
RWE Generation

Integrated Sustainability Policy

DI_001_A04

1. Health and Safety, Process Safety, Environmental Protection, Energy Efficiency, Quality,

Information Security and Corporate Security as well as Data Protection are of high

importance and are in line with international standards.

2. Each manager and employee is responsible for the compliance with this Policy.

3. We comply with legal obligations and self-commitments, consider political developments

and align our actions accordingly.

4. We continuously develop our facilities, approaches and processes to ensure a resource-

conserving and future-oriented energy supply under the condition of economic efficiency.

5. We consider relevant opportunities to add value and to minimise identified risks in all our

activities.

6. We provide the appropriate personnel and financial resources to achieve our defined

objectives and regularly evaluate our achievements.

7. We seek to improve ourselves continuously, e.g. using NWoW. We assess the efficiency

and appropriateness of our management systems and foster stepwise integration.

8. All injuries are avoidable. Occupational Health & Safety comes first. 

We want NO accidents!

We will not work if the activity or work area is not safe!

We all act as role models!

We keep our eyes open and do not look the other way!

We treat contractors and RWE employees equally!

9. We understand and comply with the expectations and requirements of our internal and

external customers. We require the same from our contractors and partner companies.

10. We value the performance of our employees. We promote open communication and

support company-wide and secure information exchange.

11. We develop and train our employees and strive for the continuous improvement of their

awareness of our management systems.

12. We communicate openly about our business and ensure transparency with employees and

the workers representatives, the RWE Group and the public. We cultivate dialogue with

neighbours, public authorities and stakeholders.

We support the RWE Group’s sustainability strategy and 

implement it consistently.

https://info-pid.rwe.com/cgi-bin/nph-ukis_cgi.Linux/T6rs83uisjuT/SHOW/VOR/system/hs/multiLink?ATR=name-DI_001_A04.*
https://info-pid.rwe.com/cgi-bin/nph-ukis_cgi.Linux/T6rs83uisjuT/SHOW/VOR/system/hs/multiLink?ATR=name-DI_001_A04.*
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Entegre Sürdürülebilirlik Politikası 
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1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Süreç Güvenliği, Çevrenin korunması, Enerji verimliliği, Kalite,

Bilgi Güvenliği, Kurumsal Güvenlik ve Kişisel Verilerin korunması yüksek öneme sahiptir

ve uluslararası standartlar ile uyumludur.

2. Her yönetici ve çalışan bu Politikaya uymak ile yükümlüdür.

3. Yasal yükümlülüklere ve taahhütlerimize (örneğin bettercoal) uyuyor, siyasi gelişmeleri

dikkate alıyor ve faaliyetlerimizi buna göre uyarlıyoruz.

4. Kaynakların korunmasını ve geleceğe dönük enerji tedariğini sağlamak amacıyla

tesislerimizi, yaklaşımlarımızı ve süreçlerimizi ekonomik verimlilik şartıyla sürekli

geliştiriyoruz.

5. İlgili fırsatları değer katmak adına ve belirlenen riskleri minimize etmek için, tüm

faaliyetlerimizde dikkate alıyoruz.

6. Belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak için uygun personel ve mali kaynakları sağlıyor,

başarılarımızı düzenli olarak değerlendiriyoruz.

7. NWoW gibi yöntemlerle kendimizi sürekli iyileştirmenin yolunu arıyoruz. Yönetim

Sistemlerimizin verimliğini ve uygunluğunu değerlendiriyor ve adim adim entegrasyonunu

teşvik ediyoruz.

8. Tüm kazalar önlenebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği ilk önce gelir.

HİÇ kaza istemiyoruz!

Faaliyet veya çalışma alanı güvenli değilse, çalışmıyoruz!

Hepimiz örnek şekilde hareket ediyoruz!

Gözlerimizi açık tutuyoruz ve başka yöne doğru bakmıyoruz!

Yüklenicilere ve RWE çalışanlarına eşit davranıyoruz!

9. İç ve dış müşterilerimizin beklentileri ve taleplerini anlıyor ve bunlara uyuyoruz. Aynı

davranışları yüklenicilerimizden ve ortak şirketlerimizden de bekliyoruz.

10. Çalışanlarımızın performansına değer veriyoruz. Açık iletişimi özendiriyor ve şirket

çapında güvenli bilgi alışverişini destekliyoruz.

11. Çalışanlarımızı geliştiriyor ve eğitiyoruz ve Yönetim Sistemlerimiz konusunda

farkındalıklarını sürekli arttırmaya çalışıyoruz.

12. Faaliyetlerimize dair açık iletişim kuruyor, çalışanlarımız, çalışan temsilcilerimiz, RWE

Grup ve kamuoyuna yönelik şeffaflık sağlıyoruz. Komşularımız, kamu kurumları ve

paydaşlarla iletişimimizi geliştiriyoruz.

RWE Grubunun sürdürülebilirlik stratejisini 

destekliyor ve tutarlı bir şekilde uyguluyoruz.
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