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Preambuła 

Jako Grupa GPEC przyjmujemy odpowiedzialność za środowisko, jego zasoby i ludzi. Zobowiązujemy 
się do poszanowania praw człowieka i ochrony środowiska we wszystkich obszarach naszej działalności 
oraz do wdrożenia wymogów niemieckiej ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw 
(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG). Naszym celem jest wspieranie przestrzegania praw 
człowieka, zapobieganie ich łamaniu oraz ochrona środowiska. Chcielibyśmy, aby te zasady były 
przestrzegane również przez naszych partnerów biznesowych. 

W Grupie GPEC wdrożono w życie odpowiedni i skuteczny system zarządzania ryzykiem w celu 
identyfikowania, minimalizowania lub eliminowania ryzyk związanych z naruszeniem praw człowieka 
lub zagrożeniem środowisku naturalnemu w całym łańcuchu dostaw, czyli również dotyczącym 
partnerów biznesowych Grupy GPEC. Jednym z elementów tego systemu są niniejsze Zasady Grupy 
GPEC i jej partnerów w zakresie poszanowania praw człowieka oraz ochrony środowiska (zwanej dalej 
również „Zasadami Grupy GPEC i jej partnerów”). 

Poprzez pojęcie „Grupa GPEC” rozumieć należy Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 
o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz jej spółki zależne, zgodnie z rozumieniem ustawy z dnia 15 września 
2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436 t.j. z późn. zm.). 

§ 1 

1. Wykonawca, zleceniobiorca, usługodawca lub dostawca, współpracujący z Grupą GPEC 

niezależnie od przyjętego w umowie określenia (zwany dalej „Partnerem”) zapewnia, że w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej przestrzega praw człowieka i obowiązków 

dotyczących ochrony środowiska oraz że przy realizacji umowy dochowa obowiązków 

należytej staranności, wynikających z niniejszych Zasad Grupy GPEC i jej partnerów. 

2. Partner podejmuje wszelkie niezbędne działania (zapobiegawcze), w szczególności poprzez 

wydawanie i egzekwowanie wewnętrznych wytycznych/instrukcji pracy, poprzez cykliczną i 

regularną analizę ryzyka oraz szkolenia pracowników, a także poprzez dążenie do 

przestrzegania tych norm przez swoich dalszych dostawców, tak aby w szczególności 

przestrzegać następujących zasad: 

a) nie stosuje się pracy dzieci, zwłaszcza w jej najgorszych formach;  

b) nie stosuje się pracy przymusowej, w tym pracy niewolniczej i więźniów, ani nie wykorzystuje 

się siły jako metody zaprowadzania porządku; 

c) przestrzegane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami według miejsca zatrudnienia; 

d) poszanowane jest prawo pracowników do tworzenia i przystępowania do związków 

zawodowych oraz do negocjacji zbiorowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa; 
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e) zakazane jest rozróżnianie, wykluczanie lub faworyzowanie ze względu na rasę, kolor skóry, 

płeć, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne, które skutkują 

wyeliminowaniem lub naruszeniem równego traktowania w zatrudnieniu lub zawodzie; 

f) pracownicy nie są dyskryminowani z uwagi na płeć i otrzymują niezależnie od płci takie samo 

wynagrodzenie za pracę o równej wartości oraz przestrzegane są przepisy dotyczące płacy 

minimalnej; 

g) nie dochodzi do znaczących negatywnych skutków dla ludzi przez szkodliwe odziaływanie na 

środowisko; 

h) nie odbiera się ludziom ziemi ani wody, które służą im jako podstawa do życia; 

i) nie występują zachowania, które mogłyby w szczególnie poważny sposób naruszać prawa 

człowieka; 

j) nie jest stosowana produkcja ani wykorzystanie rtęci ani nie są przetwarzane żadne odpady 

rtęciowe; 

k) nie jest stosowana produkcja i stosowanie trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) oraz 

ich obróbka, gromadzenie, przechowywanie i utylizacja; 

l) żadne odpady niebezpieczne nie są eksportowane ani importowane. 

 

§ 2 

1. Partner dołoży adekwatnych do swoich możliwości starań, aby zapewnić przestrzeganie 

obowiązków należytej staranności wynikających z niniejszych Zasad Grupy GPEC i jej 

partnerów również przez swoich bezpośrednich dostawców. 

2. GPEC lub Spółka Grupy GPEC będąca stroną umowy z Partnerem ma prawo żądać od Partnera 

informacji i dokumentów potwierdzających przestrzeganie niniejszych Zasad Grupy GPEC i jej 

partnerów. 

3. O ile GPEC lub Spółka Grupy GPEC będąca stroną umowy z Partnerem zostanie pociągnięta do 

odpowiedzialności z powodu naruszenia Zasad Grupy GPEC i jej partnerów z przyczyn leżących 

po stronie Partnera, wówczas Partner zwolni GPEC lub tą spółę z Grupy GPEC z 

odpowiedzialności z tytułu dochodzonych względem niej roszczeń, niezależnie od wszelkich 

innych uzgodnionych ograniczeń odpowiedzialności. Obowiązek zwolnienia z 

odpowiedzialności dotyczy również kar pieniężnych/grzywien nałożonych na GPEC lub Spółkę 

Grupy GPEC będącą stroną umowy. 

4. W razie późniejszego powzięcia przez GPEC lub Spółkę Grupy GPEC będącą stroną umowy 

wiedzy o niewykonaniu przez Partnera obowiązków określonych w § 1 oraz § 2 ust. 1, GPEC 

lub Spółka Grupy GPEC będącą stroną umowy jest uprawniona według własnego uznania do 

wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym albo do odstąpienia od umowy, a 

ponadto w obu przypadkach może dochodzić naprawienia szkody. 
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§ 3 

W przypadku, gdy Partner ma siedzibę w kraju spoza UE (za wyjątkiem Szwajcarii i Norwegii) lub 

realizuje usługi lub dostarcza produkty, które mogą być uznane za krytyczne lub stwarzające ryzyko dla 

poszanowania praw człowieka oraz ochrony środowiska, zobowiązany jest na wezwanie Spółki Grupy 

GPEC  do niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia o przestrzeganiu obowiązków wynikających 

z Zasad Grupy GPEC i jej partnerów. 

§ 4 

W przypadku zmian w zakresie postanowień Zasad Grupy GPEC i jej partnerów, Partner zostanie o nich 

powiadomiony z chwilą ich wprowadzenia lub możliwie niezwłocznie po ich wprowadzeniu. 

 

 


