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Wartoci etyczne od zawsze znajdoway si w centrum uwagi
Grupy SUEZ, zarówno jeli chodzi o strategi Grupy, jak i jej
rozwój. Po zjednoczeniu wszystkich spóek pod jedn mark
SUEZ, Grupa przyspiesza proces przemian, z now pozycj
na rynku i now misj : zapewni zrównowaon gospodark
zasobami niezbdnymi dla naszej przyszoci.  

W tym kontekcie, bardziej ni kiedykolwiek niezbdne jest,
aby Grupa SUEZ we wszystkich swoich dziaaniach
wykazywaa si odpowiedzialnoci i etyk. 

Karta etyczna SUEZ okrela wartoci naszej Grupy. Karta ta
powinna wic by dla kadego punktem odniesienia, jeli
chodzi o zachowania i dziaania, zarówno grupowe jak i
indywidualne. Wszyscy pracownicy Grupy powinni wykaza
si zaangaowaniem w stosowaniu standardów etycznych.

Chciabym, aby kady z Was zapozna si z tym
dokumentem i czuwa nad jego przestrzeganiem, aby w ten
sposób przyczyni si do wspólnego sukcesu naszej Grupy. 
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Wartoci Grupy



Garantizar los resultados del Grupo a largo
plazo para el conjunto de los grupos de
interés, a través de una búsqueda constante
de la eficiencia y la innovación en beneficio de
los klienci, tomando parte activa en el
zaangaowanie de una economía circular.

Poczenie rozwoju z poszanowaniem
planety, wspierajc klientów w
zrównowaonym gospodarowaniu
zasobami: umoliwienie im optymalizacji
zarzdzania i wykorzystania zasobów
od zaraz oraz zabezpieczenie zasobów,
których bd potrzebowa w
przyszoci.

Optymistyczne postrzeganie
teraniejszoci i kreatywne tworzenie
przyszoci, angaujc si w
rewolucj w dziedzinie zasobów
naturalnych.

Mobilizacja wszystkich si w
ramach wspólnej marki i wspólnej
misji. Tworzenie wraz z
kontrahentami wspólnych
rozwiza na rzecz inteligentnego i
trwaego gospodarowania
zasobami majcymi kluczowe
znaczenie dla naszej przyszoci.
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Wartoci Grupy
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Grupa SUEZ oczekuje od swoich pracowników
dziaania zgodnego z zasadami etycznymi w kadych
okolicznociach, niezalenie od zawodu, jaki
wykonuj, poziomu odpowiedzialnoci i ich partnerów
handlowych. Zarówno osoby zarzdzajce, jak i
pracownicy, maj zatem obowizek dziaa w sposób,
który nie wzbudza wtpliwoci co do etyki Grupy
SUEZ. 
Grupa SUEZ od zawsze kieruje si etyk w
dziaaniach majcych na celu popraw wydajnoci i
konkurencyjnoci przedsibiorstwa i od wielu lat
propaguje kultur zaangaowania na rzecz praw
czowieka oraz szacunku dla godnoci ludzkiej, walki z
korupcj i ochrony rodowiska. 

Wartoci Grupy SUEZ wyraaj si poprzez sposób
dziaania jej pracowników. 
Etyka Grupy znajduje swoje odbicie w podstawowych
zasadach, które wyznaczaj sposób naszego
postpowania. Nale do nich: zgodno z
ustawodawstwem i przepisami wykonawczymi,
prawo, lojalno i uczciwo oraz szacunek dla
drugiego czowieka.

Zaangaowanie
etyczne Grupy SUEZ i
poszanowanie zasad
przedsibiorstwa przez
wszystkich
pracowników ma
obecnie, bardziej ni
kiedykolwiek, kluczow
rol, aby odpowiednio
realizowa wspóln
misj inteligentnego i
zrównowaonego
gospodarowania
zasobami majcymi
najistotniejsze
znaczenie dla naszej
przyszoci.

Zasady etyczne
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Te cztery podstawowe zasady znajduj konkretne
zastosowanie w trzech obszarach, w których dziaa
przedsibiorstwo: 
• obszar Grupy, do którego nale inni pracownicy,

akcjonariusze i jednostki organizacyjne* Grupy
SUEZ, 

• obszar rynku, w ramach którego Grupa utrzymuje
relacje z klientami, dostawcami, partnerami i
konkurentami, oraz 

• obszar otoczenia spoecznego w kraju, w którym
Grupa jest obecna.

Wysokie standardy
etyczne, korzystne
dla wszystkich trzech
obszarów (Grupy,
rynku i otoczenia
spoecznego),
powinny by
zagwarantowane
wszystkim
kontrahentom. 

* Jednostka organizacyjna oznacza spók (spóki) albo jednostk biznesow
(jednostki biznesowe) Grupy SUEZ.

Zgodno z ustawodawstwem i przepisami wykonawczymi
Umacnianie kultury prawoci
Lojalno i uczciwo
Szacunek dla innych

Zasady etyczne

Do czterech
podstawowych zasad,

którymi kierujemy siw
swoim dzia!aniu, nale
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Pracownicy
Na wszystkich szczeblach hierarchii, SUEZ
przywizuje du wag do utrzymywania relacji
midzyludzkich zarówno wymagajcych, jak i
harmonijnych. W zwizku z tym, kady pracownik jest
odpowiedzialny za umoliwienie pozostaym
pracownikom wykonywania ich pracy w dobrych
warunkach fizycznych i moralnych. Dlatego te,
wypeniajc swoje obowizki i dziaajc w ramach
istniejcych stosunków subowych, kada osoba musi
by darzona szacunkiem.   
Grupa faworyzuje stosunki koleeskie oparte na kurtuazji,
szacunku, uznaniu i dyskrecji. Grupa SUEZ potpia drczenie
psychiczne i molestowanie seksualne oraz sprzeciwia si
wszelkim formom wywierania presji.
Szanujc rónorodno i prywatno, Grupa zwraca uwag
przede wszystkim na kompetencje zawodowe swoich
pracowników, zakazujc jakiekolwiek formy dyskryminacji w jej
ramach. 
Szczególnie ceniona warto, jak jest umiejtno pracy w
zespole, opiera si na otwartym, konstruktywnym dialogu, który
wzmacnia wewntrzn spójno Grupy. Grupa stosuje wszelkie
niezbdne rodki po to, aby informowa swoich pracowników o
celach i wyzwaniach, jakie sobie stawia, a tym samym aby
uatwi im zaangaowanie w funkcjonowanie przedsibiorstwa.
We wszystkich krajach Grupa SUEZ stara si zapewni pace
pozwalajce na godn egzystencj w stosunku do lokalnego
poziomu ycia. Ponadto Grupa stara si wdraa wszelkie
stosowne rodki majce na celu ochron zdrowia pracowników
oraz ich bezpieczestwo w miejscu pracy.

Zasady stosowane w
naszej Grupie 

Wymagajc od
swoich pracowników
wysokich
kompetencji
zawodowych, Grupa
SUEZ wspiera
jednoczenie ich
rozwój zawodowy i
osobisty. 

pracownicy
jednostki

organizacyjne 
akcjonariusze

Zasady etyczne



Jednostki organizacyjne Grupy
SUEZ czuwa nad tym, aby stosunki midzy
poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi byy
oparte na zasadach przejrzystoci i równowagi, aby z
powodzeniem realizowa wspóln misj w ramach
jednej marki, tj. umoliwi klientom zrównowaone
gospodarowanie zasobami i zmierzanie w kierunku
gospodarki obiegowej.
Grupa upewnia si zwaszcza, czy informacje przekazywane
midzy jednostkami s dokadne i prawdziwe oraz czy spóki te,
wchodzc midzy sob w relacje biznesowe, przestrzegaj
zasady lojalnoci z tak sam dbaoci jak w przypadku
klientów, dostawców czy parterów zewntrznych. 
I wreszcie, majc na uwadze spójno i lojalno, jednostki
organizacyjne powinny wdraa na szczeblu lokalnym rodki
pozwalajce im na osignicie celów i spenienie wymogów
niniejszej Karty.

Zasady stosowane w
naszej Grupie 

pracownicy
jednostki
organizacyjne 
akcjonariusze

Zasady etyczne
Zasady etyczne
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Akcjonariusze
Dalszy rozwój Grupy zaley przede wszystkim od
znalezienia rodków niezbdnych do finansowania
inwestycji.  
Akcjonariusze odgrywaj kluczow rol w rozwoju Grupy. Ze
wzgldu na zaufanie, jakim darz Grup, ma ona do spenienia
wobec nich podwójny obowizek.
Z jednej strony jest to zagwarantowanie im bardzo dobrych
wyników finansowych i optymalnych zysków z
zainwestowanego kapitau, a z drugiej — dobre zarzdzanie
spók.
W tym celu Grupa stosuje wysokie standardy w zakresie
zarzdzania spók. Grupa nie tylko przestrzega regu
okrelonych przez organy kontrolne rynków finansowych, ale
te czuwa nad poszanowaniem równoci wszystkich
akcjonariuszy i przywizuje du wag do terminowego
przekazywania dokadnych, przejrzystych, prawdziwych i
moliwych do zweryfikowana informacji finansowych.

Zasady stosowane w
naszej Grupie 

pracownicy
jednostki

organizacyjne 
akcjonariusze

Zasady etyczne
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Praca w zdrowej atmosferze przyczynia si do
dobrego funkcjonowania Grupy. To wanie
dlatego Grupa SUEZ przedsiwzia rodki
niezbdne do zapewnienia swoim pracownikom
godnego poziomu ycia i bezpiecznych warunków
pracy. 
Grupa ksztatuje swoje stosunki z pracownikami
na bazie szacunku i zaufania. 
Ów wynikajcy z naszych wzajemnych relacji
wymóg odnosi si zreszt do ogóu akcjonariuszy,
dlatego te SUEZ stosuje wysokie standardy w
zarzdzaniu spók.
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Zasady etyczne

W skrócie…
Zasady stosowane w
naszej Grupie 



klienci
Zadowolenie klientów, a w konsekwencji trwao Grupy,
zaley od jasno zdefiniowanych czynników, do których nale:
dyspozycyjno, wyobrania, innowacyjno, nieustanna
poprawa jakoci wiadczonych usug i ich rozpoznawalnoci,
szczególnie w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczestwa, a
take uwzgldnianie wymiaru spoecznego w dziaalnoci
usugowej prowadzonej przez Grup. 

Owe wymagania zakadaj prowadzenie otwartego dialogu
opartego na prawdziwej i szczerej informacji, przejrzystoci
procedur wdraanych w ramach Grupy oraz oczywicie
przestrzegania zobowiza i regu w zakresie konkurencji.

klienci
dostawcy i

partnerzy
konkurencja

Zasady etyczne

Zasady Grupy
stosowane w
odniesieniu do rynków 
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Dostawcy i partnerzy
Jako produktów i usug dostarczanych klientom przez
Grup SUEZ zaley równie od umiejtnoci
pozyskania zewntrznych produktów i usug najwyszej
jakoci, od naszych dostawców i partnerów.  
Wybór dostawców i partnerów powinien by zatem bezstronny i
oparty na wysokich wymaganiach. Wybierajc swoich dostawców,
Grupa kieruje si ich profesjonalizmem i konkurencyjnoci,
majc na uwadze relacje oparte na zaufaniu. 
Wszelkie negocjacje powinny by prowadzone zgodnie z
zasadami okrelonymi przez Grup. W zwizku z tym, w
podejmowanie decyzji powinny by wczone wszystkie
bezporednio zainteresowane osoby. 
Ponadto, pracownicy zaangaowani w ten proces powinni
wykazywa si nieskaziteln postaw, unika konfliktów
interesów oraz przestrzega obowizujcych przepisów,
zwaszcza z zakresu prawa konkurencji. 
Warto, jak jest dla nas jako, wyraa si równie poprzez
wczenie do kryteriów wyboru dostawców i partnerów troski o
rodowisko i spoeczestwo. 

Zasady etyczne

Zasady Grupy
stosowane w

odniesieniu do rynków 

klienci
dostawcy i
partnerzy
konkurencja

Grupa SUEZ zobowizuje swoich partnerów
handlowych, podwykonawców i dostawców do
ustanowienia w ramach ich organizacji, jeli jeszcze
tego nie zrobili, zasad etycznych, rodowiskowych i
pracowniczych oraz do przestrzegania praktyk
zgodnych z wartociami Grupy.



konkurencja
Grupa przestrzega zasad funkcjonowania rynku. 
Dostosowuje si zatem do regu konkurencji i rynków
regulowanych, postpujc w sposób lojalny oraz nie
oczerniajc ani nie omieszajc swoich konkurentów. Ponadto
Grupa chroni swoje informacje poufne i tajemnice produkcji.
Stosuje równie jedynie legalne i uczciwe sposoby zbierania
informacji sucych do wygrywania przetargów i podpisywania
umów. 

Zasady etyczne

Zasady Grupy
stosowane w
odniesieniu do rynków 

klienci
dostawcy i

partnerzy
konkurencja
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Zasady etyczne

Priorytet Grupy SUEZ, jakim jest satysfakcja jej
klientów i zrównowaone gospodarowanie zasobami,
opiera si na jasno okrelonych kryteriach. Nale do
nich: jako produktów i usug, otwarty dialog,
przejrzysto procedur oraz wypenianie zobowiza i
przestrzeganie regu konkurencji. 
Owe wartoci, do których musz si dostosowa
wszyscy pracownicy Grupy, maj równie
zastosowanie wobec partnerów, dostawców i
konkurentów. 

W skrócie…
Zasady Grupy
stosowane w
odniesieniu do rynków 

W tym zakresie pracownikom Grupy SUEZ stawia
si wymóg lojalnego zachowania oraz bycia
sprawiedliwym i bezstronnym podczas
prowadzenia negocjacji. Pracownicy Grupy s
równie zobowizani do upewnienia si, czy
partnerzy handlowi, dostawcy i podwykonawcy
Grupy przestrzegaj wartoci etycznych zgodnych
z Kart etyczn SUEZ.
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Spoeczno
Grupa prowadzi dziaalno, która umiejscawia j w
centrum spoecznoci lokalnych, na rzecz których
wiadczy usugi. Z tego wzgldu, Grupa przywizuje
szczególn wag do wspierania tyche spoecznoci.   
Grupa SUEZ prowadzi te aktywn polityk wspierania grup
spoecznych znajdujcych si w trudnej sytuacji, wspópracujc
na tym polu z wadzami publicznymi. Prowadzimy równie
dziaania z zakresu mecenatu i sponsoringu, które maj na celu
udzielenie wsparcia lokalnym inicjatywom. Owe dziaania
musz by uczciwe, przejrzyste i legalne. 
Polityka Grupy nie pozwala na finansowanie jakiejkolwiek
dziaalnoci politycznej. W krajach, w których jest to dozwolone,
Grupa moe, pod pewnymi warunkami, zdecydowa si na
takie finansowanie. Co istotne, moe ono mie miejsce tylko w
wyjtkowych sytuacjach, a jego wysoko musi by
ograniczona. 
Korzystajc z pomocy dziaaczy lokalnych, Grupa SUEZ stara
si zrozumie i szanowa obecn na danym obszarze kultur.
W tym zakresie, w przypadku dziaa lokalnych spójnych z
profilem jej dziaalnoci, Grupa prowadzi dialog i utrzymuje
stosunki partnerskie z organizacjami pozarzdowymi (NGO) o
profilu rodowiskowym i humanitarnym. Ponadto Grupa wspiera
indywidualn dziaalno spoeczn i obywatelsk jej
pracowników.

Grupa SUEZ uznaje
prawo za jedn z
fundamentalnych
zasad swojej etyki.
Potpia wszelkie
formy korupcji i
czuwa nad tym, aby
pracownicy, którzy
angauj si w
dziaania majce na
celu przestrzeganie
tej zasady, nie
ponosili z tego tytuu
adnego uszczerbku. 

Zasady etyczne

Zasady Grupy stosowane
w odniesieniu do
otoczenia 

spo!eczno
planeta
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Planeta
rodowisko naturalne, jego ochrona i zrównowaony
rozwój znajduj si w samym sercu zainteresowa
Grupy SUEZ. Polityka zrównowaonego rozwoju Grupy
wyranie mówi, e szacunek dla czowieka i
rodowiska naturalnego stanowi podstaw tosamoci
i wartoci Grupy SUEZ. 
wiadoma swoich zobowiza wobec obecnych i przyszych
pokole, Grupa okrela swoj strategi i wyznacza cele jako
gracz zaangaowany w zrównowaony rozwój i gospodark
obiegow oraz upublicznia swoje wyniki. Grupa przestrzega
lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych. Wypenia
równie  zobowizania wobec spoecznoci lokalnych,
pracowników i, w szerszym zakresie, wszystkich
zainteresowanych stron.  
Zwracajc uwag na emisj i oddziaywanie prowadzonej
dziaalnoci na otoczenie, Grupa stara si równie angaowa w
osiganie wyznaczonych celów w dziedzinie ochrony rodowiska
przez swoich partnerów, dostawców, a take, w stosownych
przypadkach, wacicieli instalacji, którymi zarzdza. Grupa
stosuje metody i techniki jak najlepiej dostosowane do
propagowania zrównowaonego rozwoju, opierajc si na
optymalnym i innowacyjnym gospodarowaniu zasobami.
Zachca do poszukiwania innowacyjnych rozwiza, aby
rozwija wiedz fachow w obszarze jakoci i bezpieczestwa,
odzysku i recyklingu materiaów, gospodarki zasobami
naturalnymi, a take ograniczania szkód i ochrony rónorodnoci
biologicznej.

Zasady etyczne

Zasady Grupy stosowane
w odniesieniu do

otoczenia 
spo!eczno
planeta



Spoecznie odpowiedzialna, Grupa SUEZ wypenia
zobowizania wobec spoecznoci lokalnych, wród
których rozwija swoj dziaalno. Szanujc otoczenie
spoeczne i jego kultur, Grupa stara si jednoczenie
zminimalizowa swoje oddziaywanie na rodowisko,
otwarcie informuje o realizowanych inwestycjach i
stawianych sobie wymaganiach oraz wspomaga
organizacje pozarzdowe dziaajce na rzecz
rodowiska i ludnoci. 

Zasady etyczne

W skrócie…
Zasady Grupy stosowane
w odniesieniu do
otoczenia 
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Grupa potpia korupcj we wszystkich jej formach
oraz czuwa nad poszanowaniem tej zasady przez
jej pracowników.
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Podejcie SUEZ do
etyki opiera si na
trzech poziomach, a
mianowicie:
zalecenia, struktury
organizacyjne oraz
praktyki zawodowe.

Karta etyczna obowizuje wszystkich pracowników i
wszystkie jednostki organizacyjne Grupy. 
Aby zachci naszych pracowników do etycznego
postpowania oraz dziaania zgodnego z obowizujcym
ustawodawstwem i przepisami wykonawczymi, Grupa stworzya
struktury odpowiedzialne za etyk. Procedury przez nie
opracowane s stosowane przez wszystkich czonków Grupy.   
• Ustawodawstwo, Karta oraz system wartoci stanowi kamie

wgielny poziomu pierwszego. Jest to baza, na której Grupa
opiera si, realizujc jasno wytyczony cel: zawsze i wszdzie
dziaa zgodnie z obowizujcym prawem, wedug regu i
zasad dziaania okrelonych w Karcie Etycznej. 

• Drugi poziom mechanizmu dotyczy strony organizacyjnej.
Znajduje on swoje konkretne przeoenie we wdraanych
strukturach, procedurach w zakresie monitorowania,
projektowania, zarzdzania i sprawozdawczoci. 

• Trzeci i ostatni poziom obejmuje praktyki zawodowe. Chodzi
tu o cao narzdzi operacyjnych oddanych do dyspozycji
pracownikom, które pozwalaj im na postpowanie zgodne z
zasadami SUEZ.

Zarzdzanie etyk

Zakres zastosowania
Karty etycznej 
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Dziaaniom etycznym towarzysz dokumenty praktyczne. Maj
one w sposób konkretny pomaga pracownikom w
przyjmowanych postawach i podejmowanych decyzjach. W
dokumentach tych przywizuje si szczególn uwag do
ustawodawstwa, a take do regu i norm w zakresie etyki i
deontologii opracowywanych nie tylko przez organy stanowice
prawo na szczeblu midzynarodowym, federalnym, krajowym i
lokalnym, ale równie przez organizacje zawodowe. 
Zasady wynikajce z niniejszej Karty etycznej powinny by
promowane przez pracowników Grupy zasiadajcych w
zarzdach i radach nadzorczych przedsibiorstw, w których
nasza spóka nie posiada udziaów wikszociowych. Ponadto
pracownicy Grupy SUEZ powinni czuwa nad informowaniem
swoich rozmówców, dostawców, usugodawców i
podwykonawców o istnieniu Karty etycznej Grupy, zapoznajc
ich z niniejszym dokumentem.

Zarzdzanie etyk

Zakres zastosowania
Karty etycznej 
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Zarzdzanie etyk

Majca zastosowanie do wszystkich jednostek
organizacyjnych Grupy Karta etyczna SUEZ jest
jednoczenie promowana przez pracowników
Grupy na poziomie wykraczajcym poza jej
zakres oraz komunikowana kontrahentom
Grupy.

W skrócie…
Zakres zastosowania
Karty etycznej 



Kady pracownik Grupy, wykonujc swoj prac,
powinien przestrzega zasad etycznych SUEZ. Aby
zobowizanie to byo naleycie egzekwowane, system
zarzdzania jasno okrela zakres odpowiedzialnoci
na poszczególnych poziomach.  
Czonkowie kierownictwa Grupy SUEZ s gównymi gwarantami
stosowania Karty Etycznej Grupy. 
W zwizku z tym, musz oni dysponowa narzdziami
niezbdnymi do monitorowania sposobu, w jaki Karta jest
wdraana, a take wykrywania wszelkich odstpstw od
okrelonych w niej regu. 
S oni równie odpowiedzialni za wprowadzenie systemu
kontroli stosowania zasad etycznych i zgodnoci
podejmowanych dziaa z owymi zasadami. W kadej
jednostce organizacyjnej zarzdzajcy powouje Specjalist ds.
Etyki (zob. s. 26–29) i zapewnia mu zasoby ludzkie i finansowe
oraz stosowne uprawnienia niezbdne do realizacji
wyznaczonych zada.  

Silne zaangaowanie szczebla menederskiego   
Konieczno osobistego i grupowego upewnienia si, czy Karta
etyczna SUEZ jest stosowana i wchodzi w zakres obowizków
caej kadry menederskiej. Zasady okrelone w niniejszym
dokumencie musz by znane przede wszystkim pracownikom
mogcym mie istotne uprawnienia kontrolne w odniesieniu do
funkcjonowania przedsibiorstwa lub choby czciowy wpyw
na jego polityk. Postpowanie tych pracowników, których
decyzje maj kluczowy wpyw w wymiarze etyki, powinno
stanowi wzór do naladowania. 
Z tego te powodu, powierzajc pracownikowi odpowiedzialne
stanowisko, zwierzchnik musi upewni si, e osoba ta posiada
kompetencje, autorytet i rodki niezbdne do prawidowego
stosowania Karty etycznej Grupy. 

System wdraania 
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Zarzdzanie etyk
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Odpowiednia struktura zarzdzania   
Impuls do zaangaowania Grupy SUEZ w sferze
etycznej powsta na najwyszym poziomie Grupy. To
Prezes, Dyrektor Generalny, Dyrekcja Generalna oraz
Komitet Wykonawczy zdecydowali, e naley
wyposay Grup w stosowne struktury. 
Struktury organizacyjne zajmujce si etyk s nadzorowane
przez Zarzd Grupy. Komitet ds. Etyki i Dugotrwaego Rozwoju,
który jest wyznaczony przez Zarzd, pomaga mu w wypenianiu
tej roli. Komitet czuwa w szczególnoci nad wdroeniem
niezbdnych procedur oraz zalece etycznych w Grupie. 
Sekretariat Generalny ma za zadanie wczenie etyki do wizji,
strategii, zarzdzania oraz praktyk Grupy SUEZ. Proponuje
zatem dokumenty o fundamentalnym znaczeniu, daje impuls do
wdraania ich we wszystkich dziaaniach firmy przez dziay
operacyjne i dziay funkcjonalne.
Aby upewni si, czy w Grupie s znane i stosowane rodki
konieczne do zarzdzania ryzykiem zamania zasad etycznych,
Grupa wspomaga Specjalistów ds. Etyki wypeniajcych swoje
misje w jednostkach organizacyjnych Grupy na caym wiecie. 

Zarzdzanie etyk

System wdraania 



Upowszechnianie zasad etycznych w Grupie
Osoby na szczeblach kierowniczych Grupy SUEZ s
gwarantami rozpowszechniania niniejszego dokumentu
wród pracowników, w celu umoliwienia im zapoznania
si z podejciem etycznym Grupy i stosowania go w
codziennej pracy.   
W tym celu, osoby te organizuj szkolenia i kampanie
informacyjne. Ponadto su pomoc i rad tym pracownikom,
którzy stawiaj im pytania oraz dziel si z nimi wtpliwociami
z zakresu etyki. 
Ponadto, aby przeoeni mogli zweryfikowa, czy ich
pracownicy znaj obowizujce ich wymogi etyczne i prawne,
musz oni jeszcze baczniej przyglda si temu, czy
pracownicy ci postpuj w sposób zgodny z ich obowizkami w
tej sferze. W przypadku gdy zastosowanie sankcji staje si
niezbdne, naley uczyni to w sposób zgodny z miejscowym
prawem i zwyczajami.

Zarzdzanie etyk

Specjalista ds. Etyki
Grupy w
wykonywaniu swojej
misji
upowszechniania
zasad etycznych
jest wspierany przez
dziay funkcjonalne,
a zwaszcza przez
dzia ds.
zarzdzania
personelem oraz
dzia ds.
komunikacji. 

System wdraania 
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Zarzdzanie etyk

Jeeli kady z pracowników Grupy SUEZ swoim
zachowaniem daje wiadectwo wartoci
etycznych Grupy, to ich przeoeni maj w tej
dziedzinie szczególne obowizki, do których
nale: przekazywanie informacji, zwikszanie
wiadomoci, szkolenie i nadzorowanie. Grupa
SUEZ zorganizowaa swoj struktur tak, aby
nadawa impuls praktykom etycznym i sprawdza
ich zgodno z przyjtymi zobowizaniami.

W skrócie…
System wdraania 
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Zadaniem Specjalisty ds. Etyki jest czuwanie nad
wdraaniem Karty etycznej w jednostce organizacyjnej,
w której pracuje. Jako osoba uatwiajca i zarazem
oywiajca prowadzenie stosownych dziaa, przyczynia
si do zapobiegania powstawaniu zagroe w sferze
etycznej poprzez inicjowanie praktyk zawodowych
zgodnych ze zobowizaniami Grupy.
W kadej jednostce, której wielko i niezaleno to
uzasadniaj, meneder powouje Specjalist ds. Etyki, którego
zatwierdza wczeniej Specjalista ds. Etyki Grupy i który ma za
zadanie czuwa nad wdraaniem wartoci etycznych Grupy w
zakresie dziaania jego jednostki organizacyjnej. Z tego
wzgldu do podstawowych zada, skadajcych si na misj
Specjalisty ds. Etyki, nale: 
• przekazywanie oraz w razie koniecznoci wyjanianie kart,

kodeksów lub przewodników okrelajcych zobowizania
etyczne Grupy wszystkim jej wspópracownikom, w cisej
wspópracy z kierownictwem danej jednostki organizacyjnej, 

• opracowywanie lub nadzorowanie opracowywania
dokumentów uzupeniajcych dotyczcych etyki,
specyficznych dla danej jednostki organizacyjnej lub jej
rodzaju dziaalnoci, 

• czuwanie nad przestrzeganiem wartoci etycznych w
dziaaniach jednostki organizacyjnej i jej strategiach rozwoju,

• kierowanie akcjami uwraliwiajcymi, szkoleniowymi i
informacyjnymi, 

• ustanowienie i prowadzenie sieci korespondentów ds. etyki w
jednostce organizacyjnej, kiedy jest to niezbdne do
zachowania bliskiego kontaktu ze wszystkimi pracownikami
jednostki organizacyjnej,

Zarzdzanie etyk

Specjalista do 
spraw etyki 
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• odpowiadanie na pytania pracowników oraz udzielanie im rad
w kwestiach etycznych, 

• zajmowanie si, we wspópracy z odpowiednimi dziaami i
przy zachowaniu dostatecznej autonomii,  zagroeniami
dotyczcymi narusze zasad etycznych, a przypadku
powanych zagroe, informowanie o nich w odpowiednim
czasie Specjalisty ds. Etyki Grupy,

• kontrola nad wdraaniem polityki w zakresie etyki oraz
opracowywanie rocznego raportu dotyczcego zgodnoci
dziaa z zasadami etyki, który Specjalista ds. Etyki w danej
jednostce organizacyjnej przedkada nastpnie Specjalicie
ds. Etyki Grupy, 

• rejestrowanie zagroe narusze zasad etycznych w danej
jednostce organizacyjnej.

Zakres obowizków Specjalisty do spraw Etyki
Jest on zobowizany do zachowania poufnoci informacji, do
których posiada dostp w zwizku z realizacj swoich zada. W
zwizku z powyszym Specjalista ds. Etyki nie moe bez zgody
zainteresowanego podawa nazwiska osoby, której zachowanie
jest przedmiotem postpowania bd która przekazaa mu
jak informacj. 
Ów obowizek zachowania poufnoci naley realizowa
zgodnie z miejscowym prawem i zwyczajami. Specjalici ds.
Etyki s zobowizani do podejmowania koniecznych dziaa
tak, aby osoba przekazujca informacje nie bya z tego powodu
szykanowana.

Specjalista do 
spraw etyki 

Zarzdzanie etyk

Wybrany ze wzgldu
na swoje cechy
osobiste, takie jak
sumienno,
uczciwo, dyskrecja,
umiejtno
zachowania dystansu
do rónych sytuacji,
umiejtno negocjacji
oraz mylenia
syntetycznego,
Specjalista ds. Etyki
jest czonkiem zespou
dyrekcji jednostki
organizacyjnej i/lub ma
bezporedni dostp do
kierownictwa.



Mechanizm monitorowania celów w zakresie etyki
Specjalici ds. Etyki zapewniaj globaln wizj stosowanych w
Grupie praktyk etycznych. Aby realizowa to zadanie, kady z
nich okresowo informuje Komitet Zarzdzajcy lub Komitet
Wykonawczy albo, w stosownym przypadku, Zarzd lub Rad
Nadzorcz swojej jednostki organizacyjnej. 
Informacje przedstawiane w ramach raportów czstkowych
su za podstaw do opracowania raportu rocznego
dotyczcego etyki, przedstawianego przez Specjalist ds. Etyki
Grupy Dyrektorowi Generalnemu, Dyrekcji, Zarzdowi oraz
Komitetowi ds. Etyki i Zrównowaonego Rozwoju przy
Zarzdzie.

Zarzdzanie etyk

Specjalista do
spraw etyki 
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Zarzdzanie etyk

Specjalista ds. Etyki uczestniczy w okreleniu
zasad i obowizków w sferze etyki zawodowej
oraz czuwa nad ich przestrzeganiem w spóce.
Suy pomoc i rad kademu pracownikowi,
który zwraca si do niego z kwestiami etycznymi
oraz przyczynia si do okrelania dobrych praktyk
zawodowych poprzez swoj wspóprac z
krgiem Specjalistów ds. Etyki Grupy. Zapobiega
równie powstawaniu zagroe w sferze etyki
Grupy, opracowujc raport na temat zgodnoci z
etyk sytuacji zaistniaych w jego jednostce
organizacyjnej, i czuwa nad rozpatrywaniem
zagroe etycznych z naleyt starannoci i
skutecznoci.
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W skrócie… Specjalista do 
spraw etyki 
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Zarzdzanie etyk

Dostarczaj
jednoczenie informacji

Specjalicie ds. Etyki
oraz w razie

koniecznoci mog
dokonywa przegldu

funkcjonowania
poszczególnych

elementów
sk!adajcych si na

zalecenia etyczne.

ethics@suez-env.com

W ramach struktur odpowiedzialnych za etyk
wprowadzonych we wszystkich jednostkach
organizacyjnych SUEZ wdraa procedury majce na celu
zagwarantowanie stosowania jego polityki w sferze etyki.    
Istniej rónorodne procedury sprawozdawczoci i audytu. W
skad owych procedur wchodzi przede wszystkim roczna
deklaracja dotyczca zgodnoci dziaa podejmowanych w
spóce z polityk Grupy w zakresie etyki. Wszyscy Specjalici
ds. Etyki s zobowizani do sporzdzenia rocznego raportu
przedstawiajcego postp w dziedzinie etyki osignity przez
spók, w której pracuj, przy zastosowaniu zasad i procedur
Grupy SUEZ oraz ewentualnych zalece i dziaa podjtych z
inicjatywy samej spóki. 
Do owego raportu, przedkadanego jednostce nadzorujcej
Grupy, doczany jest list od Specjalisty ds. Etyki dotyczcy
zgodnoci z etyk dziaa podejmowanych w spóce i
potwierdzajcy jego zaangaowanie w prawidowe stosowanie
zalece etycznych w ramach spóki, za któr jest
odpowiedzialny. Dokumenty z zakresu etyki s dostpne na
stronie internetowej Grupy. Istnieje równie moliwo
uzyskania porad oraz zadawania pyta za porednictwem
poczty elektronicznej. 

Sprawozdawczo,
kontrole i audyty 

ethics@suez-env.com
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Uzupeniajc struktury odpowiedzialne za etyk, dziay ds.
kontroli wewntrznej i audytu wewntrznego s otwarte na
wszelkie informacje mogce wskaza ewentualne naruszenia
zasad. Zwracaj równie uwag na istnienie ewentualnych
sabych punktów w strukturze organizacyjnej spóek nalecych
do Grupy. Dziay te przedstawiaj poczynione przez nie
obserwacje jednostkom hierarchicznie je nadzorujcym.
Dostarczaj jednoczenie informacji Specjalicie ds. Etyki oraz
w razie koniecznoci mog dokonywa przegldu
funkcjonowania poszczególnych elementów skadajcych si
na zalecenia etyczne.

Zarzdzanie etyk

Grupa wdroya procedury sprawozdawczoci,
informowania i audytu wewntrznego, które
stanowi cz zalece wewntrznych
majcych na celu poszanowanie zasad
etycznych.

Sprawozdawczo, 
kontrole i audyty 

W skrócie…



ethics@suez-env.com
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