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Standardy w ramach
polityki zatrudnienia
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. docenia codzienną pracę, zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności swoich Pracowników.
Jednocześnie, jako Pracodawca zatrudniający ponad 11 500 osób, stawiamy za swój priorytet zapewnienie bezpieczeństwa i poczucia
stabilności wszystkim Pracownikom.
Dokument Standardy w ramach polityki zatrudnienia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. stanowi deklarację Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. co do kluczowych wartości i priorytetów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz tworzenia
bezpiecznych warunków i przyjaznych miejsc pracy.
Jako odpowiedzialny Pracodawca, kierujemy się wartościami opisanymi w przedmiotowych Standardach w ramach polityki zatrudnienia,
które znajdują odzwierciedlenie w regulacjach wewnętrznych oraz praktykach stosowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
Wierzymy, że pozytywne relacje oraz wzajemny szacunek i zaufanie w codziennej pracy, to fundament przyjaznego miejsca pracy,
możliwości rozwoju zawodowego oraz satysfakcji z pracy naszych Pracowników, którzy stanowią podstawową wartość Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o.

Ochrona przed dyskryminacją
oraz przeciwdziałanie mobbingowi
i innym sytuacjom niepożądanym
Traktujemy równo Kandydatów do pracy oraz Pracowników Spółki,
w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez
względu na rodzaj zawartej umowy o pracę czy wymiar etatu.
Dbamy, aby nasi Pracownicy nie doświadczali dyskryminacji czy nierównego traktowania, jak również podejmujemy działania mające
na celu przeciwdziałanie mobbingowi i innym sytuacjom niepożądanym. W tym celu, wdrożony został Kodeks Etyki, który odzwierciedla
wartości i standardy etyczne obowiązujące w Spółce oraz efektywny system zgłaszania i rozpatrywania skarg, dotyczących
nieprawidłowości w miejscu pracy. Podnosimy również świadomość naszych Pracowników poprzez liczne szkolenia i kursy.

Bezpieczeństwo w miejscu
pracy i zdrowie Pracowników
Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny
pracy, wierząc, że prewencja wypadkowa ma kluczowe
znaczenie. Tworzymy bezpieczne miejsca pracy, poprzez
odpowiednie narzędzia, szkolenia i warunki pracy – zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa – dążąc do ograniczenia
czynników ryzyka w naszym środowisku pracy.
Dbamy o zdrowie naszych Pracowników, zapewniając im między innymi dodatkową opiekę medyczną, dłuższe przerwy w pracy,
wczasy proﬁlaktyczno-lecznicze oraz doﬁnansowanie do wypoczynku i aktywności oświatowo-kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej.
Tworzymy warunki i standardy pracy, które umożliwiają Pracownikom zachowanie równowagi pomiędzy strefą zawodową
i prywatną. Dbamy o poufność danych osobowych Kandydatów do pracy oraz Pracowników Spółki, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

Proces rekrutacji
Pracowników
Dzięki wystandaryzowanym procesom rekrutacyjnym pozyskujemy
osoby o kompetencjach i kwaliﬁkacjach niezbędnych dla Spółki,
w pierwszej kolejności rozważając kandydatury naszych
Pracowników, a tym samym dbając o wykorzystanie ich potencjału.
Systematycznie prowadzone badania jakości procesu rekrutacji
wśród Kandydatów pozwalają nam na ciągłe doskonalenie
i dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy.
Zapoznajemy się z każdą aplikacją oraz stosujemy te same narzędzia i metody selekcyjne wobec wszystkich Kandydatów w danym
procesie rekrutacji. Ważne jest dla nas to, aby każdy nowy Pracownik w tym samym stopniu zapoznał się ze strukturą,
wewnętrznymi zasadami oraz specyﬁką działalności Spółki, poprzez przejście Programu Adaptacji.

Praca w PSG
Dysponujemy różnorodnością obszarów zatrudnienia oraz
stanowisk pracy, tym samym umożliwiamy Pracownikom zdobycie
doświadczenia zawodowego w różnych obszarach działalności
Spółki oraz podjęcie świadomej decyzji co do wyboru dalszej ścieżki
zawodowej. Angażujemy Pracowników w prace projektowe, które
pozwalają na wykorzystanie wiedzy specjalistycznej i eksperckiej.
Zapewniamy stabilne warunki pracy preferując nawiązanie stosunku pracy poprzez zawarcie umowy o pracę z określonym
zakresem czynności na stanowisku. Najlepszym Pracownikom oferujemy szybszą możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.
Chcemy, aby nasi Pracownicy czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy, dlatego wspieramy ich w procesie zarządzania ścieżką
kariery i rozwoju. Umożliwiamy Pracownikom awans zarówno pionowy jak i poziomy, na każdym etapie zatrudnienia.
Wyposażamy Pracowników w nowoczesne narzędzia pracy, które uwzględniają najnowsze osiągnięcia techniki z zakresu cyfryzacji
czy IT. Wykorzystujemy nowe technologie w zakresie obsługi Pracowników Spółki pod kątem kadrowym i płacowym oraz
zapewniamy udogodnienia w zakresie czasu pracy, poprzez elastyczne godziny pracy. Gwarantujemy dzień wolny od pracy
w święto branżowe (Barbórka) oraz dodatkowy dzień urlopu okolicznościowego. Nasz Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy,
uzgodniony z Partnerem Społecznym, zapewnia atrakcyjne świadczenia dotyczące zatrudnienia i warunków pracy.

Motywacja i rozwój
Pracowników
Wierzymy, że kluczem do sukcesu oraz realizacji celów i strategii
Spółki jest stałe motywowanie i rozwój kompetencji naszych
Pracowników, dlatego oferujemy bogaty system premiowy, szeroki
pakiet beneﬁtów oraz dostęp do szkoleń i programów rozwojowych.
Zapewniamy sprawiedliwe wynagrodzenie Pracownikom Spółki, które odpowiada rodzajowi pracy wykonywanej na danym
stanowisku oraz kwaliﬁkacjom i kompetencjom posiadanym przez Pracownika, poprzez rozbudowany system świadczeń płacowych
oraz pozapłacowych, zdeﬁniowany postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Najlepszych Pracowników doceniamy poprzez nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, a myśląc również o przyszłości naszych
Pracowników, Spółka w pełni ﬁnansuje Pracowniczy Program Emerytalny. Wspieramy Pracowników w rozwoju zawodowym,
poprzez ﬁnansowanie nauki w ramach szkoleń, konferencji, dedykowanych studiów, rozbudowanego e-learningu, webinarów czy
kursów zawodowych. Doﬁnansowujemy naukę Pracowników, którzy chcą podnosić swoje kwaliﬁkacje zawodowe. Współpracujemy
ze szkołami i uczelniami wyższymi oraz organizujemy praktyki i staże.

Zapewnienie równych szans
i zarządzanie różnorodnością
Różnorodność ma szczególne znaczenie w naszej Spółce, jako że
łączymy kilka pokoleń Pracowników. Doceniamy różnice pomiędzy
naszymi Pracownikami i korzyści płynące z zatrudniania osób w różnym
wieku, poprzez zachęcanie ich do udziału w dedykowanych
programach tj.: Mentoring czy Akademia Trenerów Wewnętrznych.
Kobiety i mężczyźni mają w naszej Spółce równy dostęp do stanowisk
managerskich – stanowiska dyrektorskie oraz stanowiska kierownicze
zajmowane są zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety.

PSG jako przyjazny
i odpowiedzialny Pracodawca
Dbamy o jakość życia Pracowników Spółki, dzięki rozbudowanemu
systemowi świadczeń socjalnych w ramach Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych a także wspieramy Rodziców w powrocie do
aktywności zawodowej oraz godzeniu jej z rodzicielstwem, poprzez
dodatkowe beneﬁty określone w Programie Rodzice w PSG.
W Spółce funkcjonują Zakładowe Organizacje Związkowe
ukształtowane na podstawie wieloletniej tradycji oraz działające
w ramach zbiorowego prawa pracy. Naszym celem jest transparentny, oparty na wzajemnym zaufaniu i szacunku dialog pomiędzy
Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. jako Pracodawcą, a Stroną Społeczną reprezentującą Pracowników Spółki.
Nasi Pracownicy mogą wyrażać swoje zdanie na temat funkcjonowania Spółki poprzez udział w cyklicznych badaniach satysfakcji
oraz czatach z Prezesem. Jako Pracodawca wspieramy różne akcje charytatywne i społeczne.
Uwzględniamy w swojej strategii rozwoju zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, kładąc w Polityce CSR Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. nacisk na zwiększenie pozytywnego wpływu Spółki na społeczeństwo i środowisko naturalne oraz
ograniczenie wpływu negatywnego.

