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 „Doskonało ść jest miar ą nieba,  

dążenie do doskonało ści miar ą 

człowieka”. 
Johann Wolfgang Goethe 

 

My – doskonało ść osi ągamy  

dzięki stosowaniu innowacyjno ści,  

ciągłemu uczeniu si ę oraz 

sprawno ści intelektualnej” 

 

Kodeks etyczny  

Energotest sp. z o.o. 
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Preambuła 

 

 

Mając za cel uzyskanie pozycji lidera 

wyznaczaj ącego now ą jakość 

w prowadzeniu biznesu, 

chcemy zapewni ć naszym kontrahentom 

najwy ższej jako ści produkty i usługi, 

Jako firma transparentna wszelkie działania realizu jemy 

z zachowaniem społecznej odpowiedzialno ści biznesu, 

troszcz ąc si ę o rozwój naszych pracowników 

i dbaj ąc o środowisko naturalne. 
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Kluczowe warto ści etyczne  

Energotestu sp. z o.o. 

 

 

Przestrzeganie prawa 

 

Spółka oraz wszyscy pracownicy działający w jej imieniu są zobowiązani do 

przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów 

istniejących na obszarze państw, w których prowadzi ona swoją działalność.  

 

Odpowiedzialno ść 

 

Energotest sp. z o.o. wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Nie obiecuje tego czego 

nie jest w stanie zrealizować. Stara się działać tak, aby klienci, udziałowcy jak również 

pracownicy mieli pewność, że zawsze dotrzymuje się słowa. 

 

Uczciwo ść i bezstronno ść 

 

Nasi partnerzy ufają Nam ze względu na nasze zawodowe kompetencje i uczciwość – 

cechy na których opiera się nasza dobra reputacja.  

 

    Przejrzysto ść 

 

Dialog z naszymi partnerami prowadzimy w sposób konstruktywny, przejrzysty                   

i otwarty. Szacunkiem darzymy wszystkich interesariuszy oraz pracowników. 

 

    Profesjonalizm 

 

Dążymy do bycia ekspertem w swojej dziedzinie poprzez rozwijanie naszych 

kompetencji, wiedzy, pozyskiwanie rozwiązań, które pozwolą na podniesienie jakości 

wykonywanych usług. 

 
   Dążenie do sukcesu 

 

Wyznaczamy ambitne cele dla Firmy i dla Pracowników, wspierając innowacyjność, 

zdobywanie wiedzy, pracę zespołową i wolę osiągnięcia sukcesu. 
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Spółka i jej partnerzy biznesowi  

 

Klienci 

 

Zadowolenie i dobro klienta są dla nas priorytetem, dlatego klienci mają prawo 

oczekiwać od nas produktów i usług najwyższej jakości. 

 

Jako lider w swojej branży Energotest sp z o.o. zawsze dotrzymuje wszelkich 

zobowiązań wobec klientów. Spółka przekonuje jakością oraz przydatnością 

oferowanych produktów i usług, osiągnięciami, a także ceną. Deklaruje usunięcie 

wszystkich wad. Chcąc dalej się rozwijać stawia na wprowadzanie nowych technologii, 

ciągle unowocześniając istniejące maszyny i urządzenia. W Spółce realizuje się 

również politykę innowacyjności wśród pracowników. Wierząc w siłę nauki prowadzi 

się aktywną współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi. Pracownicy Spółki 

zapewniają klientom profesjonalną i kompetentną obsługę, pełną życzliwości 

i otwartości, gdyż kierują się nade wszystko zasadą dobra klienta. Jednocześnie 

zobowiązani są do uczciwości i przejrzystości w kwestiach dotyczących tworzenia 

umów, ustalania cen oraz sprawozdawczości finansowej. 

 

Energotest sp. z o.o. dąży do tego, aby pomóc swoim klientom w uzyskaniu przewagi 

konkurencyjnej wynikającej ze skuteczności i jakości jej produktów  

i usług z zakresu energetyki i automatyki. Spółka przyjmując odpowiedzialność za 

oferowane usługi i towary deklaruje indywidualne podejście do każdego klienta, każdej 

reklamacji, zobowiązując się do szybkiego rozpatrzenia skargi oraz bieżącego 

informowania klienta o postępie rozpatrywania sprawy. 

 

 

Kooperanci 

 

Mając na uwadze jakość i efektywność ekonomiczną usług Spółki wykorzystuje się  

również doświadczenie i potencjał odpowiednio dobranych kooperantów. Energotest 

sp. z o.o. realizuje swoje zobowiązania w terminie oraz zgodnie z ustalonymi 

warunkami. Dokonując wyboru dostawców oraz podwykonawców kieruje się zasadami 
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wolnego rynku takimi jak: jakość towarów i usług,  rzetelność i profesjonalizm firmy 

oraz atrakcyjność oferty cenowej. Pracownicy Firmy odpowiedzialni za wybór i/lub 

współpracę z dostawcami bądź podwykonawcami, nie powinni preferować lub 

faworyzować jakichkolwiek osób czy firm na podstawie innych zasad niż, te które 

najlepiej służą interesom Energotest sp. z o.o. Pracowników zobowiązuje się do 

oceniania partnerów biznesowych wyłącznie na podstawie przesłanek 

merytorycznych. Pracownik powinien każdorazowo informować swojego 

przełożonego, gdy kooperant złamie prawo, bądź naruszy przyjęte w Firmie standardy 

etyczne. 

 

Poufno ść 

 

Tajemnice dotyczące firmy oraz tajemnice handlowe traktuje się poufnie. Dotyczy to 

również innych informacji, których poufne traktowanie leży w interesie zarówno 

Energotestu sp. z o. o. jak i jej kontrahentów i klientów. Informacji tych nie należy 

ujawniać osobom postronnym.  
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Relacje z interesariuszami  

 

 

Otwarta polityka informacyjna 

 

Spółka prowadzi otwartą politykę informacyjną starając się udzielać wyczerpujących 

informacji na pytania dotyczące jej działalności. Komunikacji zewnętrznej nie 

podlegają informacje, które są objęte tajemnicą Spółki, dane osobowe, informacje 

niejawne oraz tajemnice handlowe.  

 

Chcąc zapewnić swym interesariuszom pełny dostęp do informacji, Spółka na  bieżąco 

publikuje bieżącej informacje z jej działalności na swojej stronie internetowej: 

www.energotest.com.pl. 

 

Zyskowno ść 

 

Jesteśmy zobowiązani do osiągania długotrwałej zyskowności. To ona pozwala nam 

na dokonywanie długoterminowych inwestycji, wdrażanie naszych strategii oraz 

wypracowywanie zadowalających zysków. Spółka dba o ty, aby prowadzony przez nią 

biznes przynosił odpowiednie zyski, aby utrzymana została solidna baza finansowa,  

a ryzyko utrzymywane było na odpowiednio niskim poziomie. Przedsiębiorstwem 

zarządza się w sposób prawidłowy i odpowiedzialny. 
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Stosunki z pracownikami  

 

 

Osiągnięcia Spółki to w największej mierze zasługa jej pracowników. Bez ich wiedzy, 

kreatywności i zaangażowania sukcesy oraz jej dynamiczny rozwój nie byłyby 

możliwe. Dobra atmosfera współpracy daje możliwości pełniejszego wykorzystania 

zdolności i potencjału wszystkich pracujących. Energotest jako Spółka z ugruntowaną 

pozycją na rynku nieprzerwanie inwestuje w doskonalenie umiejętności i podnoszenie 

kwalifikacji pracowników. Stara się zachować równowagę pomiędzy pracą zawodową 

a życiem osobistym. Zapewnia swoim pracownikom godne i bezpieczne warunki 

pracy, równe szanse zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego, 

zgodnego ze strategią rozwoju firmy, a także ochronę prywatności. 

 

Firma jest dumna z różnorodności swoich pracowników i traktuje to jako przewagę 

konkurencyjną, którą należy  pielęgnować i poszerzać. Konsekwentnie więc dąży do 

tego, by środowisko pracy było wolne od wszelkich form dyskryminacji. Dlatego nie 

wolno: 

 

• stosować mobbingu, 

• stosować jakichkolwiek form molestowania i molestowania seksualnego, 

• naruszać dóbr osobistych innych, 

• rozgłaszać plotek, nieprawdziwych informacji prowadzących do konfliktów. 

 

Każdy rodzaj zachowania wyszczególniony w wyżej wymienianych punktach powinien 

być bezzwłocznie zgłoszony przełożonemu. 

 

Chronimy informacje poufne 

 

Informacja stanowi wartość. Wszelkie informacje zatem, w których posiadanie 

wchodzą pracownicy w związku z wykonywaną przez nich pracą, muszą być 

zachowane w poufności,  aby uniemożliwić skopiowanie ich zawartości przez osoby 

nieuprawnione, bądź użycie ich przez konkurencję w celu przejęcia  klientów. Należy 

unikać omawiania treści informacji w miejscach, gdzie mogą być one podsłuchane. 
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Zdrowie i bezpiecze ństwo pracowników 

 

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa każdego pracownika  jest szeroko pojętym 

obowiązkiem firmy względem wszystkich zatrudnionych a także ich rodzin  

i społeczności, z których się wywodzą. Rygorystyczne zasady Energotestu sp. z o.o. 

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz wymogów raportowania mają na 

celu ochronę życia, a także dobrego stanu zdrowia pracowników. Ich dobra kondycja 

fizyczna i psychiczna uważana jest za zasadniczą wartość Energotestu sp. z o.o.  

Spółka zapewnia zgodność środowiska pracy z obowiązującym prawem oraz normami 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Deklaruje wdrażanie rozwiązań 

zmniejszających uciążliwość pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz 

promowania postaw zaangażowania w działania na rzecz poprawy warunków pracy. 

 

Pracownicy Spółki zobowiązani są do przestrzegania przepisów, zasad i norm 

obowiązujących na zajmowanych stanowiskach, stosowania właściwych narzędzi, 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzegania norm jakości wytwarzanych 

produktów i usług. Prawo odmowy wykonania polecenia wydanego przez 

przełożonego przysługuje każdemu pracownikowi w przypadku braku odpowiednich 

środków ochronny zdrowia i życia, przewidzianych dla określonej czynności 

niezabezpieczonej przez pracodawcę. 

 

Jeśli jesteś odpowiedzialny za obszary podporządkowane zagadnieniom 

bezpieczeństwa i/lub ochrony środowiska, powinieneś znać przepisy prawne  

i odpowiednie przepisy wewnętrzne oraz ich bezwzględnie przestrzegać. 

 

Każdy pracownik ma także obowiązek natychmiastowego informowania o warunkach 

niebezpiecznych z punktu widzenia zdrowia, bezpieczeństwa lub ochrony środowiska, 

dzięki czemu zostaje zminimalizowana liczba wypadków przy pracy. 

 

Bezwzględnie nie wolno stawiać się do pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 

jakichkolwiek innych środków odurzających. 
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Relacje wewn ątrz Spółki  

 

 

Ochrona prywatno ści 

 

 Spółka przestrzega zasad prywatności każdego pracownika. W celu poprawnego 

funkcjonowania firmy zbiera i przechowuje tylko takie informacje personalne, które są 

konieczne. Pracownik ma dostęp do zgromadzonych o nim informacji,  a także prawo 

do wglądu do swoich akt osobowych. 

 

Pracownicy, którzy ze względu na wykonywaną pracę mają dostęp do akt osobowych, 

nie udostępniają ich osobom do tego nieuprawnionym.  

 

 

Działalno ść konkurencyjna, konflikt interesów  
 

Partnerzy biznesowi powinni być postrzegani jako sprzymierzeńcy. Energotest  

sp. z o.o. oczekuje uczciwej konkurencji i stosuje takie same zasady w relacjach  

z partnerami biznesowymi.  

 

Konflikt interesów występuje wtedy, gdy na podjęcie decyzji może mieć wpływ osobisty 

interes pracownika. Pracownikom nie wolno dopuścić do tego, aby na działania 

podejmowane w ramach pracy na rzecz firmy miały wpływ interesy osobiste bądź 

rodzinne. 

 

Najczęstszym przykładem konfliktu interesów jest sytuacja, gdy pracownik ma 

możliwość udzielania zleceń, zatrudniania osób, a także gdy ma dostęp do informacji, 

które mogą być interesujące dla rynków finansowych lub gdy pracownikowi zostaje 

złożona oferta zatrudnienia przez konkurencję.  

 

Pracownicy Spółki nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej, która mogłaby 

zaszkodzić interesom Firmy. 
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Stosunek do konkurencji 

 

Pracownicy Energotestu sp. z o.o. nie mogą wypowiadać się obraźliwie na temat 

charakteru, sytuacji finansowej oraz potencjalnych problemów prawnych firm 

konkurencyjnych w celu uzyskania korzyści biznesowej. 

 

Uprawnienia 

 

Zobowiązania biznesowe w imieniu Spółki zaciągać mogą wyłącznie pracownicy do 

tego upoważnieni. Podejmując decyzję w imieniu Spółki, powinni mieć na uwadze 

zabezpieczenie jej interesów. Muszą pamiętać, że przesyłanie jakiejkolwiek 

wiadomości drogą e-mailową może być uznane za złożenie oświadczenia w imieniu 

Energotestu sp. z o.o. W związku z tym zobowiązani są zachować ostrożność i nie 

przesyłać informacji, które mogą mieć istotne znaczenie z punktu widzenia 

handlowego, bądź zawierać treści kontrowersyjne, które mogą wywołać niepożądane 

skutki umowne lub prawne dla Energotestu sp. z o.o. 

 

Nadużywanie czasu, maj ątku oraz urz ądzeń Firmy 

 

Jesteśmy częścią zespołu Energotestu sp. z o.o. Dbajmy o środowisko, w którym 

pracujemy, o systemy informatyczne, wyposażenie i inne urządzenia potrzebne 

każdemu z nas, do wykonywania swojej pracy w możliwy najlepszy sposób. 

 

Spółka dąży do tego, aby zapewnić swoim pracownikom narzędzia – urządzenia 

i informacje, których potrzebują, aby wykonywać swoją pracę w sposób efektywny. 

Poszanowanie majątku firmy, nie narażanie jej na jakiekolwiek szkody to postawa 

uczciwości oraz odpowiedzialności za firmę. Z majątkiem trwałym, prawami własności 

intelektualnej będącymi własnością Energotestu sp. z o.o. należy obchodzić się  

z należytą dbałością w celu uniknięcia ich utraty, kradzieży bądź zniszczenia. 

Pracownicy nie powinni nadużywać majątku Firmy (m.in. telefonów, samochodów 

służbowych, kopiarek, maszyn) do celów innych niż związane 

z wykonywaniem powierzonych im obowiązków, ale mogą korzystać z tych dóbr 

zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce. Nie powinni również korzystać ze  

służbowej poczty elektronicznej do celów prywatnych. Informacje utworzone  

i przechowywane w urządzeniach tworzących system informatyczny Spółki uważane 
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są bowiem za własność firmową Energotestu sp. z o.o. Jednakże Spółka nie może  

w nie ingerować i weryfikować ich treści. Pracownikom  nie wolno wykonywać w czasie 

pracy prywatnych zobowiązań ani też nadużywać Internetu.  

 

Standard wygl ądu i ubioru oraz wizualizacja Spółki  
 

Pracownik powinien dbać o odpowiedni, schludny i godny wygląd, gdyż jego prezencja 

wywiera duży wpływ na opinię klientów. Pracownicy, którzy ze względu na  

wykonywaną pracę uprawnieni są do określonej formy ubioru, zobowiązani są do 

noszenia ujednoliconych ubrań otrzymanych od Spółki.  

 

Pracownicy Spółki mają obowiązek przestrzegania zasad jej wizualizacji. Przez 

wizualizację Spółki rozumie się używanie logo i nazwy Energotest sp. z o.o. na 

samochodach stanowiących majątek Spółki, należących do niej nieruchomościach, 

banerach reklamowych oraz gadżetach. 

Pracownicy, pisząc pisma w imieniu Spółki, zobowiązani są do stosowania druków 

firmowych, których standard określają wewnętrzne regulacje. 

 

Przyjmowanie i oferowanie korzy ści materialnych 

 

Za korzyść majątkową uznaje się gratyfikację finansową, upominek rzeczowy 

o większej wartości bądź wykonanie usługi lub wykonywanie jej po zaniżonej cenie. 

 

W związku z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej żaden pracownik 

ani pełnomocnik przedsiębiorstwa nie może dostarczać niedozwolonych korzyści 

kontrahentom, ich pracownikom i pełnomocnikom lub innym osobom trzecim, ani 

wymagać tych korzyści czy też pozwolić sobie na ich obiecywanie bądź przyjmowanie. 

W Spółce dopuszcza się przyjmowanie upominków reklamowych, firmowych, 

wręczanych oficjalnie, które nie mają wpływu na wykonywane zadania oraz 

podejmowane decyzje. Jednocześnie zabrania się wręczania korzyści materialnych 

partnerom biznesowym. Dopuszcza się jedynie oferowanie upominków o znikomej 

wartości materialnej, głównie korporacyjnych. 
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Ochrona Środowiska  
  

 

 

Kwestie związane z ochroną środowiska postrzegane są jako jedne z najważniejszych 

kryteriów społecznej odpowiedzialności Firmy. Poprzez ciągłe udoskonalanie 

produktów Energotest sp. z o.o. dąży do maksymalnej neutralności ekologicznej 

względem bezpośredniego otoczenia. W Spółce kształtuje się świadomość 

i odpowiedzialność ekologiczną pracowników, stosując się do jej wewnętrznych 

uregulowań z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska.  Pracownicy deklarują 

dbałość o środowisko naturalne. 
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Przestrzeganie Kodeksu etycznego  

 

 

 

Każdy pracownik Energotestu sp. z o.o. zobowiązany jest do zapoznania się  

z zapisami Kodeksu etycznego Spółki oraz stosowania się do jego zaleceń. Aby  

w odpowiedni sposób przekazać wszystkim pracownikom treść Kodeksu i dzięki temu 

zagwarantować przestrzeganie jego zasad, Spółka umożliwia dostęp do niego za 

pośrednictwem strony internetowej www.energotest.com.pl, Intranetu oraz  

u przełożonego. Ponadto Kodeks etyczny będzie przedstawiany przy zawieraniu 

umów o pracę. Nie toleruje się żadnych nielegalnych lub nieetycznych działań. Każde 

naruszenie zasad Kodeksu będzie karane. W stosunku do pracowników 

naruszających zasady regulaminu pracy zostaną wyciągnięte konsekwencje określone 

tym regulaminem. Niniejszy zbiór norm etycznych stanowi rozwinięcie zasad  

i postępowań wynikających z powszechnie  obowiązujących przepisów prawa, w tym 

regulaminu pracy obowiązującym w Energoteście sp. z o.o. Kodeks etyczny wchodzi 

w życie po zapoznaniu się pracowników firmy z jego postanowieniami oraz 

potwierdzeniu własnoręcznym podpisem.  

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie Kodeksu etycznego 

obowiązującego w ELEKTROBUDOWIE SA. 

 

 

 

 


