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WSTĘP 

 

Firma Instal powstała w 1991 roku w Świętochłowicach, jako biznes rodzinny  

w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na materiały elektroinstalacyjne. Dzisiaj 

jesteśmy producentem o europejskim zasięgu i jednym z największych pracodawców w mieście 

Celem Firmy Instal jest spełnianie oczekiwań nawet najbardziej wymagających 

Odbiorców. Nasza współpraca oparta na stałym kontakcie z Klientami pozwala zrozumieć  
w pełni wymagania rynku, a co za tym idzie pozwala zaproponować optymalne rozwiązania 

dla wszystkich. Każdą swoją nową inwestycję podporządkowujemy najnowszym trendom, 

inwestujemy w nowe technologie, wnikliwie analizujemy rynek. Dokładamy wszelkich starań, 
aby spełniać wszelkie standardy obowiązujące na rynku i w pełni sprostać indywidualnym 

wymaganiom Klientów.  

Podstawę naszych relacji z partnerami biznesowymi stanowią zasady odpowiedzialnego 

biznesu, dlatego też staramy się wybierać Dostawców, którzy również utrzymują wysokie 

standardy etyczne. Instal oczekuje od wszystkich swoich Dostawców w tym również 
podwykonawców poszanowania zasad przedstawionych w niniejszym Kodeksie.  

Ponadto oczekujemy również ciągłej poprawy, jakości dostarczanych wyrobów, 

kontroli kosztów, innowacji oraz niezawodności. Preferowany przez Firmę Instal dostawca 

powinien mieć wdrożony proces weryfikacji zgodności swoich działań ze standardami 

Kodeksu i na nasz wniosek podjąć działania w samoocenie i audytach organizowanych przez 

Instal. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Instal i wskazany Dostawca 

podejmują decyzję w kwestii opracowania i wdrożenia planu działań naprawczych. Wszelkie 

zmiany w Kodeksie każdorazowo będą aktualizowane na stronie www.instal1.pl  
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1. Zgodność z obwiązującymi przepisami prawa 

Dostawcy przestrzegają wszystkich obowiązujących praw, przepisów, umów oraz 

ogólnie uznawanych norm. Niniejszy Kodeks nie zastępuje obowiązujących praw i przepisów  

w jakimkolwiek systemie prawnym i nie powinien być w ten sposób traktowany. Zamiast tego, 

niniejszy Kodeks określa minimalne normy zachować, których należy przestrzegać. 

 

2. Prawo pracy i prawa człowieka 

Instal oczekuje od Dostawców ochrony praw człowieka przysługującym ich pracownikom 

oraz traktowania ich z godnością i szacunkiem. Obszar ten obejmuje poniższe kwestie 

• Nieletni/młodociani pracownicy 

Dostawcy nie mogą korzystać z pracy dzieci oraz są zobowiązani do przestrzegania 

wymagań w zakresie minimalnego wieku zatrudnienia. 

• Praca przymusowa 

Dostawca nie stosuje żadnego rodzaju pracy przymusowej, niewolniczej, obowiązkowej ani 

nowoczesnym form niewolnictwa. Praca musi być wykonywana dobrowolnie.  

• Wynagrodzenie i czas pracy 

Dostawca płaci pracownikom terminowo oraz jasno określa podstawy wynagrodzenia 

pracowników. Pracownikom należy zapewnić swobodę zatrudnienia polegającą na możliwości 

rezygnacji z zatrudnienia w dowolnym czasie za wypowiedzeniem zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

• Wolność zrzeszania się 

Pracownicy dostawców muszą mieć swobodę dołączenia do związku 

zawodowego/reprezentacji pracowników bądź rezygnacji z takiego członkostwa według 

własnego wyboru, bez gróźb lub zastraszania. 

• Równe traktowanie 

Żaden pracownik nie może być dyskryminowany, krzywdzony, ani wykluczony ze 

społeczności na skutek cech takich jak: rasa, pochodzenie narodowe, płeć, wiek, cechy 

fizyczne, religia, niepełnosprawność itp. 
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3. Zasady działania w biznesie 

Instal oczekuje od Dostawców prowadzenia działalności w sposób etyczny, uczciwy  

i przejrzysty. 

Dostawcy nie praktykują, nie tolerują przejawów korupcji, wyłudzania czy defraudacji. 

Niedozwolone jest wręczanie lub przyjmowanie łapówek, jak również nielegalnych prowizji, 

rabatów, oraz innych niedopuszczalnych prawem przejawów gratyfikacji w celu uzyskania lub 

utrzymania przewagi.  

Współpraca musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Dostawcy nie ujawniają osobom trzecim, ani nie wykorzystują dla celów własnych lub 

osób trzecich tajemnic, poufnych informacji, wiedzy, projektów, danych, możliwości ani 

żadnych innych informacji uznanych przez firmę Instal, jako wrażliwe. 

Dostawca stosuje standardy równoważne z tymi określonymi w niniejszym Kodeksie, 

np. standardy etyczne w odniesieniu do jego własnych dostawców w ramach wykonania przez 

nich zobowiązań umownych. 

 

4. Uczciwa konkurencja  

Dostawcy prowadzą swoją działalność zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz 

wszelkimi obowiązującymi przepisami antymonopolowymi. Należy unikać wszelkich sytuacji, 

które mogą stanowić konflikt interesów.  

Podczas współpracy z firmą Instal Dostawcy traktują wszystkie jednostki i podmioty, z 

którymi współpracują w sposób uczciwy i nie wykorzystują ich stosując manipulację, zatajenie, 

nadużycie poufnych informacji, zniekształcenie istotnych faktów lub inne nieuczciwe 

zachowania lub praktyki.  

 

5. Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy 

Dostawcy są zobowiązani do zapewnienia swoim pracownikom i współpracownikom 

bezpiecznych warunków pracy, spełniających właściwe normy oraz uwzględniając wszystkie 

specyficzne dla danej branży standardy.  

Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów związanych  

z bezpieczeństwem i higieną pracy.  
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Dostawcy systematycznie monitorują zagrożenia oraz podejmują wszelkiego rodzaju 

działania naprawcze. Dokonywana jest regularna analiza ryzyka. 

Pracownicy są odpowiednio wykwalifikowani i zostali przeszkoleni z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy w języku dla nich zrozumiałym. 

Pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony (sprzęt ochronny, odzież 
ochronna) zgodnie z wymaganiami na właściwym stanowisku.  

Dostawcy zapewniają, że przestrzegane są zasady dotyczące przechowywania i 

składowania materiałów niebezpiecznych. Zapewniana jest również woda pitna, właściwe 

oświetlenie, wentylacja oraz dostęp do sanitariów. 

 

6. Ochrona środowiska 

Dostawca zapewnia zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi  

i wykonawczymi oraz standardami dotyczącymi ochrony środowiska oraz wdraża skuteczny 

system identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń dla środowiska. Konkretnie dotyczy 

to redukcji emisji do powietrza, w tym gazów cieplarnianych, redukcji odpadów, odzyskiwanie 

surowców, racjonalne gospodarowanie zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków. 

Dostawcy powinni prowadzić swoją działalność mając na względzie ochronę 
środowiska na wszystkich etapach produkcji w szczególności w zakresie pozyskiwania, 

przetwarzania  

i utylizowania materiałów. 

 

7. Zgłaszanie nieprawidłowości, naruszeń 

Dostawcy w miarę swoich możliwości zapewniają swoim pracownikom oraz 

pozostałym osobom możliwość zgłaszania wszelkich naruszeń, nieprawidłowości za pomocą 
odpowiednich kanałów z zachowaniem poufności zgłaszających. 

Żaden pracownik nie może być dyskryminowany lub karany za przekazywanie 

informacji dotyczących nieprzestrzegania Kodeksu 

Wszelkie wątpliwości lub naruszenia niniejszego Kodeksu powinny być niezwłocznie 

zgłoszone Firmie Instal.  W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@instal1.pl,  
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8. Ciągłe doskonalenie  

Dostawców zachęca się do aktywnego przedstawiania Firmie Instal przedstawiania 

innowacyjnych koncepcji, które przyczynią się do dalszej poprawy sytuacji społecznej, 

ekonomicznej lub poprawy stanu środowiska. Instal ceni otwartą wymianę nowych pomysłów 

i chętnie bada nowe możliwości wspólnie z dostawcami. 
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