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KODEKS ETYCZNY DLA PRACOWNIKÓW, DOSTAWCÓW ORAZ PARTNERÓW 

BIZNESOWYCH IWAMET SP Z O. O.   
 

Pracownicy, dostawcy i partnerzy biznesowi  Iwamet Sp. z o.o. powinni wykazywać 
wysokie morale zawodowe i osobiste oraz stosować właściwe zasady etyczne i zawodowe 
poprzez: 
- respektowanie wiedzy i doświadczenia osób z branży; 
- przestrzeganie zasad lojalności zawodowej; 
- niewykorzystywanie - na własne potrzeby - dokładnych kopii pracy innych osób bez 

uzyskania od nich odpowiedniego pozwolenia; 
- wyrażanie odmiennych poglądów w sposób kulturalny, nie obrażający godności 

oponenta; 
- wyrażanie opinii zawodowej jedynie wtedy, gdy jest ona oparta na fachowej wiedzy; 
- zachowanie poufności wszelkich informacji, które zostały przekazane poufnie przez 

pracodawcę, klienta lub osobę publiczną; 
- podejmowanie się wykonywania tylko takich prac, do wykonania których ma się 

wystarczające i niezbędne kwalifikacje; 
- informowanie pracodawcy o każdej okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę 

lub zagrożenie w realizacji powierzonego zadania; 
- podpisywanie tylko takich dokumentów, które dotyczą prac osobiście wykonanych lub 

nad którymi sprawuje się bezpośredni nadzór; 
- dążenie do utrzymywania na odpowiednim poziomie swoich kwalifikacji zawodowych; 
- dbanie w działalności zawodowej o godność oraz honor zawodu, a także 

przeciwdziałanie obniżaniu jego rangi i autorytetu; 
- dokładne sprawdzanie informacji przekazywanych klientowi oraz przełożonym; 
- dotrzymywanie terminów i obietnic; 
- przyznawanie się do swoich błędów i dążenie do ich naprawienia; 
- bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy; 
- wykonywanie swoich obowiązków z uwzględnieniem bezpieczeństwa środowiska 

naturalnego, zdrowia, dobra publicznego, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- zajmowanie krytycznego stanowiska w odpowiednim miejscu i czasie (w przypadku 

współpracowników naruszających zasady niniejszego kodeksu); 
- kierowanie się obiektywizmem w ocenach współpracowników – nie działanie na szkodę 

współpracowników; 
- reagowanie na próby korupcji lub nieuczciwości i tym samym niezabieganie o korzyści 

materialne oraz nieoferowanie takich korzyści osobom trzecim; 
- informowanie bezpośredniego przełożonego o wszelkich naruszeniach Kodeksu 

Etycznego. 
Kierując się dobrem jako wartością nadrzędną, pracownicy, dostawcy oraz partnerzy 
biznesowi Iwamet Sp. z o.o. powinni wykonywać swoje obowiązki, świadczyć usługi uczciwie, 
w pełni wykorzystując swoje kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje, przestrzegając przy 
tym przepisów prawa, norm i specyfikacji technicznych oraz obowiązujących w zakładzie 
regulacji wewnętrznych, które są podstawą działania. 
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ETHICAL CODE FOR PERSONNEL, SUPPLIERS AND BUSINESS 

PARTNERS AT IWAMET Sp. z o.o. 

 
The personnel , suppliers and business partners of Iwamet sp. z o. o. shall display 

considerable professional and personal ethics and implement correct ethical and 
professional principles by means of: 
- respecting knowledge and experience of persons from the industry, 
- observing principles of profession-related loyalty, 
- not using – for one’s own needs – exact copies of other people’s work without obtaining 

their permission, 
- expressing different opinions in a cultured way, not to offend the individual, 
- expressing professional opinions only when it is based on professional knowledge, 
- maintaining confidentiality of all information which has been submitted in confidence by 

the employer, client or a public person, 
- undertaking only such jobs which one is sufficiently qualified to do, 
- informing the employer about any eventuality which may pose an obstacle or threat in 

the implementation of an assigned task, 
- signing only documents which relate to work carried out personally or works which one 

is directly supervising,  
- striving to maintain one’s professional qualifications at an appropriate level, 
- protecting the integrity and honour of the profession in one’s professional activity and 

counteracting the reduction in its esteem and authority, 
- thorough verification of the information submitted to the clients and superiors, 
- meeting deadlines and promises, 
- admitting one’s mistakes and striving to repair them, 
- absolute adherence to safety guidelines within a workplace, 
- performing one’s responsibilities while paying attention to the environmental safety, 

health, the good of the public, as well as the occupational health and safety principles,  
- taking a decisive stand at the right place and time (if colleagues breach the provisions of 

this code), 
- maintaining objectivity in the assessment of one’s colleagues – not acting to the 

detriment of the colleagues, 
- reacting to attempts of corruption and dishonesty and thus not seeking material benefits 

and not offering such benefits to third party personnel 
- informing the supervisors about any violations of this Ethical Code 
Upholding rectitude as the principle value, the personnel, suppliers and business partners at 
Iwamet Sp. z o. o. shall perform their responsibilities, provide services in an honest way, 
taking full advantage of their qualifications, skills and predilections, while, at the same time, 
implementing relevant legal provisions, standards and technical specifications, as well as 
internal company regulations which form the basis of the activities performed.  
 

 


