KODEKS
ETYCZNY

Hydomat Sp. z o.o. od ponad 50 lat jest prężnie rozwijającym się
przedsiębiorstwem, z bogatą i silną tradycją, odważnie spoglądającym
w przyszłość. Nasza organizacja każdego dnia staje przed różnego
rodzaju wyzwaniami. Wychodząc im naprzeciw zdecydowaliśmy się
na sformułowanie niniejszego Kodeksu Zasad Postępowania aby
zapewnić dalszy, długotrwały i pozytywny rozwój naszej firmy.

Poniższy Kodeks jest głęboko zakorzeniony w filozofii Hydomat
Sp z o.o. która jest zorientowana na dobro naszych Pracowników
i zadowolenie Klientów. Dlatego propagujemy zbiór zasad wśród
naszych Pracowników, Klientów, Dostawców oraz innych Partnerów
biznesowych.

Dyrekcja Spółki czyni wszystko co możliwe, aby zapewnić pełne
funkcjonowanie standardów ujętych w niniejszym Kodeksie
i ich respektowanie. Naszym zamierzonym pragnieniem
i zadeklarowanym celem jest być dobrym przykładem. Zapraszamy
zatem wszystkich, aby podążali naszym śladem.

Z poważaniem,

Zarząd
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SPIS TREŚCI

I.

WYTYCZNE

II. ROZDZIAŁY
1.

Zgodność z wymogami prawa

2.

Zapobieganie korupcji

3.

Warunki pracy

4.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

5.

Dostawcy

W naszych codziennych działaniach zawsze kierujemy się
zgodnością z wymogami prawa

W naszych codziennych działaniach zawsze kierujemy się
zgodnością z wymogami prawa.
II
Jesteśmy nastawieni na uczciwe współzawodnictwo
i transparentną współpracę.
III
Jesteśmy przeciwni każdej formie korupcji, wykorzystywaniu
czy dyskryminacji.
IV
Szanujemy naszych Pracowników jako głównych Partnerów
na drodze Spółki do sukcesu.
V
Nie łączymy naszych prywatnych i zawodowych interesów.
VI
Jesteśmy zorientowani na ochronę środowiska naturalnego
i bezpieczeństwo pracy.
VII
Promujemy powyższe idee wśród naszych Dostawców
w całym łańcuchu dostaw.
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WYTYCZNE

I

ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI PRAWA
Hydomat

Sp

z

o.o.

działa

zawsze

w

zgodzie

z

lokalnymi

i międzynarodowymi normami prawnymi. Niejednokrotnie wykraczamy
ponad te wymagania, wychodząc naprzeciw społecznym, kulturowym
i religijnym potrzebom oraz normom specyficznym dla danych regionów
wszędzie tam gdzie realizujemy naszą misję.

Hydomat Sp z o.o. nie toleruje w żadnej formie łamania czy
jakiegokolwiek odstępstwa od wymogów prawa.
Hydomat

Sp

z

o.o.

stosuje

konkurencyjny

i

uczciwy

system

wynagrodzeń dla swoich Pracowników zgodny z obowiązującym
prawem,

oparty

o

płacę

podstawową,

premie

regulaminowe,

zadaniowe i inne dodatkowe benefity wynikające z charakteru
organizacji. Podążając za sentencją „Mens sana in corporesano”

(w zdrowym ciele zdrowy duch), promujemy i zapewniamy naszym
Pracownikom

częściowo

finansowany

przez

firmę

dostęp

do nowoczesnej sieci ośrodków aktywności ruchowej i prywatnej obsługi
medycznej.

Jesteśmy nastawieni na uczciwe
współzawodnictwo i transparentną współpracę

Jesteśmy przeciwni każdej formie korupcji
wykorzystywaniu czy dyskryminacji

Czas pracy
Jest regulowany i określony zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
prawa. Spółka za przepracowane nadgodziny stosuje wynagrodzenie
dodatkowe przewidziane w odpowiednich przepisach prawa.

Wolność zgromadzeń i układów zbiorowych
Hydomat Sp z o.o. wspiera i promuje organizowanie się Pracowników w
różnego rodzaju zgromadzenia i układy zbiorowe. Przykładem takiej
działalności jest bliska współpraca Zarządu Spółki z działającymi
związkami zawodowymi.
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Szanujemy naszych Pracowników jako głównych
Partnerów na drodze Spółki do sukcesu

ZAPOBIEGANIE KORUPCJI
Wszyscy Pracownicy Hydomat Sp z o.o. są w sposób szczególny
zobligowani

aby

z

zachowaniem

w

to

w

realizować

współpracę

najwyższych

szczególności

ze

standardów

zapobieganie

stroną
etyki

powstawaniu

trzecią

włączając
sytuacji

korupcjogennych.
Żaden z Pracowników nie może oferować jak i przyjmować
jakichkolwiek prezentów o dużej wartości i innych nieuzasadnionych
benefitów w sposób zarówno bezpośredni jak i pośredni.

Okazjonalne prezenty o małej wartości w zgodzie z ogólnymi
standardami etycznymi biznesu, nie wpływające bezpośrednio jak
i

pośrednio

na

decyzje

dotyczące

prowadzenia

biznesu

są akceptowalne.
Pod żadnym warunkiem nie jest akceptowalne proponowanie, żądanie
i przyjmowanie jakichkolwiek gratyfikacji pieniężnych.

Spółka Hydomat Sp z o.o. nie przyjmuje, darowizn czy dotacji od osób
piastujących

stanowiska

publiczne

lub

kandydatów

na

takie

stanowiska.
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Nie łączymy interesów zawodowych z
prywatnymi

WARUNKI PRACY
Przymuszanie do pracy i niewolnictwo.
Spółka Hydomat Sp z o.o nie popiera i nie stosuje

pracy

przymusowej czy niewolnictwa w żadnej formie.
Zatrudnianie nieletnich.
Hydomat
z

Sp

z

poszanowaniem

o.o.

realizuje

wszystkich

praw

swoją

misję

pracowniczych.

zawsze
Z

całą

stanowczością oświadczamy, że nie popieramy i nie realizujemy polityki
zatrudniania dzieci.
Zapobieganie nękaniu i mobbing’owi.
Jesteśmy

silnie

zaangażowani

w

politykę

przeciwdziałania

powstawaniu zjawiska mobbing’u czy jakiejkolwiek innej formie
nękania. Realizujemy tą politykę w kompleksowy sposób m.in. stosując
politykę informacyjną czy zapewniając możliwość anonimowego
zgłoszenia informacji o możliwości naruszenia powyższych zasad.
Przeciwdziałanie dyskryminacji.
Bezwzględnie przestrzegamy i stosujemy politykę antydyskryminacyjną.
W szczególności w obszarach wynagrodzenia, zatrudnienia, awansu,
zamówień, godzin pracy, możliwości rozwoju i podobnych ze względu
na płeć, wiek, pochodzenie, rasę, kolor skóry, narodowość, wyznanie,
poziom

społeczny,

status

materialny,

orientację

seksualną

czy ograniczenia związane z niepełnosprawnością fizyczną, jak
i umysłową czy przynależności do określonych grup społecznych.
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Jesteśmy zorientowani na ochronę środowiska
naturalnego i bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska
Bezpieczeństwo naszych Pracowników, produktów i środowiska
naturalnego jest dla nas priorytetem. Realizując tą misję kierujemy się
zgodnością z wymogami prawa dotyczącą tych obszarów. Nasi
Pracownicy są wyposażani we wszystkie wymagane środki ochrony,
a procesy są projektowane tak aby zapewnić możliwie maksymalny
poziom bezpieczeństwa. Stan zdrowia naszych Pracowników jest
ustawicznie monitorowany w ramach dodatkowej prywatnej opieki
medycznej, którą zapewnia Spółka. Jesteśmy świadomi otaczającego
nas środowiska naturalnego i jego potrzeb. Patrząc w przyszłość,
chcemy pozostawić naszym spadkobiercom jak najlepsze warunki do
życia na naszej planecie, dlatego realizujemy liczne programy ochrony
środowiska tj. selektywna zbiórka odpadów, kontrola emisji, efektywne
planowanie procesów z uwzględnieniem generowanych odpadów
i innych.
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Dostawcy
Propagujemy powyższe idee i stawiamy na realizację tych wymagań
również we współpracy z naszymi Dostawcami i Kooperantami. Dzielimy
się z nimi tą odpowiedzialnością w całym łańcuchu dostaw. Stawiamy
na

współpracę

z

tymi,

którzy

są

ukierunkowani

na

uczciwe

i transparentne warunki prowadzenia biznesu oraz jak my czują się
odpowiedzialni za zdrowe i bezpieczne środowisko do życia dla naszych
Pracowników, Klientów i ich rodzin.

Promujemy powyższe idee wśród naszych
Dostawców w całym łańcuchu dostaw

HYDOMAT Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 53
02-232 Warszawa, Polska

Piotr Marcisz
Rzecznik ds. etyki
rzecznik.etyki@hydomat.pl
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