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MMMMM  
Społeczna odpowiedzialność biznesu/ Corporate Social Responsibility 
Pracownicy Iwamet, dostawcy i partnerzy handlowi są 

zobowiązani do przestrzegania zasad społecznej                       
odpowiedzialności biznesu obowiązujących w Iwamet Sp z o. o. 
Do podstawowych zasad należą: 
✓ Wykonywanie pracy z poszanowaniem równych praw człowieka, 

bez mobbingu, molestowania, agresji, dyskryminacji niezależnie 
od rasy, koloru skóry, płci, pochodzenia, wiary, wieku, orientacji 
seksualnej, poglądów politycznych i innych przyczyn 
nieopisanych w tym punkcie (*jeśli takowe wystąpią). 

✓ Zapewnienie odpowiednich warunków i środowiska pracy w celu 
zarówno budowania poczucia bezpieczeństwa pracowników jak  
i Klientów, którzy mogą się znajdować na terenie zakładu, jak 
również bezpieczeństwa produkowanych wyrobów czy 
świadczonych usług. 

✓ Poszanowanie pracy i jej podstawowych praw wynikających  
z odpowiednich przepisów w tym, brak zgody na pracę dzieci, 
handel ludźmi, pracę przymusową lub obowiązkową, 
niewolnictwo.  

✓ Zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia na różnych 
stanowiskach pracy, w tym uwzględniające wynagrodzenie za 
nadgodziny. 

✓ Wolność zrzeszania się. 
✓ Wykonywanie pracy z poszanowaniem zdrowia, dobra 

publicznego, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
minimalizując wpływ na środowisko. 

✓ Nietolerowanie zjawisk/działań odwetowych wobec 
pracowników zgłaszających przypadki naruszenia niniejszego 
opisu zasad postępowania 

✓ Nietolerowanie zjawisk korupcji, haraczy i przekupstwa. 
Zabrania się przyjmowania wszelkich korzyści materialnych i 
niematerialnych, wymuszania przyjęcia korzyści oraz 
przekazywania korzyści  

Suppliers  and  Business Partners are obliged to   
respect the  Corporate Social Responsibility Rules applicable at 
Iwamet Sp. Z o. o.. 
The basic principles are: 

✓ Performing work with respect for equal human rights, without 
mobbing, harassment, aggression, discrimination regardless of 
race, color, gender, origin, faith, age, sexual orientation, 
political views and other reasons not described in this point (* 
if any). 

✓ Providing appropriate working and environment conditions in 
order to both build the sense of safety of employees and 
customers who may be at the premises of the plant, as well as 
the safety of manufactured products or provided services. 
 

✓ Respect for work and its fundamental rights under the 
relevant legislation, including the opposition to child labor, 
human trafficking, forced or compulsory labor, slavery. 
 

✓ Providing adequate salary at various positions, including 
overtime pay. 

 
✓ Freedom of association. 
✓ Performing work with respect for health, public good, health 

and safety at work, minimizing the impact on the 
environment. 

✓ Not tolerating retaliation against employees for reporting any 
violations of this Code of Conduct 

✓ Not tolerating corruption, extortion and bribery. It is forbidden 
to accept any material or immaterial benefits, force the 
acceptance of benefits and transfer benefits in order to 
achieve specific goals. 
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w celu osiągnięcia określonych celów. 
✓ Zdrowa konkurencja. Działanie Iwamet na rynku  

z poszanowaniem wszelkim praw zdrowej konkurencji. 
✓ Poufność informacji przy przetwarzaniu danych. Nadzorowanie 

wszelkich danych gromadzonych i przetwarzanych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i zasadami prawnymi.  

✓ Dodatkowo: 
Do niniejszych zasad mają zastosowanie również zasady opisane 
w kodeksie etycznym, procedurze antymobbingowej oraz 
kodeksie pracy Iwamet. 

* Wszyscy Dostawcy i Partnerzy Biznesowi są zobowiązani do 
przeniesienia powyższych zasad na swoich poddostawców i partnerów 
biznesowych (CSR). 
Wszelkie przypadki naruszenia powyższych zasad powinny być 
zgłaszanie przez pracowników do bezpośredniego przełożonego na 
piśmie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu. 
Dopuszczalne jest dokonanie zgłoszenia anonimowo bez uzupełniania 
pola przeznaczonego na podpis zgłaszającego w formularzu nr 1.  
W sytuacji wystąpienia zdarzenia niepożądanego zwoływana jest 
komisja CSR w skład której wchodzi Starszy specjalista ds.BHP, 
Prezes/Członek Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba 
odpowiedzialna oraz inne osoby niezbędne do dalszego procedowania 
w zakresie CSR. 
Niniejsze wymagania obowiązują wszystkich pracowników Iwamet i są 
im przekazywane podczas szkoleń stanowiskowych lub innych 
przypominających. 
Do niniejszych wymagań CSR dołączono formularz zgłoszenia naruszeń 
(Z-1) oraz rejestr zgłoszeń (Z-2). Odpowiedzialność za 
prowadzenie/zarządzanie dokumentacją w zakresie CSR spoczywa na 
Dziale BHP, nadzorowanym w tym obszarze przez Dział Zarządzania 
Jakością. 

 
✓ Iwamet is working at market according to competition rules 

 
✓ Confidentiality of information in data processing. Supervision 

of all data collected and processed in accordance with 
applicable regulations and legal principles. 

✓ Additionally: 
The principles described in the Code of Ethics, anti-mobbing 
procedure and the Labor Code of Iwamet also apply to these 
rules. 
* All Suppliers  and  Business Partners are obliged to  
transfer above  rules  to  theirs sub sub-suppliers  and  
business  partners(CSR). 
Any violations of the above rules should be reported by 
employees to their supervisor in writing using Annex 1 to this 
document. It is also allowed to report violations anonymous 
without filling the signature section at Annex 1. In the event of 
an undesirable situation, a CSR committee is convened, which 
includes the Senior Health and Safety Specialist, the President / 
Member of the Management Board or a responsible person 
designated by CEO and other persons necessary for further CSR 
proceeding. 
These requirements apply to all Iwamet employees and are 
communicated to them during on-the-job training or other 
reminder trainings.. 
These CSR requirements are accompanied by a violation 
reporting form (Z-1) and a reports register (Z-2). Responsibility 
for keeping / managing documentation in the field of CSR rests 
with the Health and Safety Department, supervised in this area 
by the Quality Management Department 

  

 


