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Wiadomość od Hannu Keinänena
Czytasz Kodeks postępowania Ensto („Kodeks”), najważniejszy dokument Ensto. 
Nasz Kodeks stanowi podstawę polityki, procedur i wytycznych naszej firmy oraz 
kieruje wszystkimi naszymi działaniami. Jednoczy wszystkich pracowników Ensto 
oraz ich różnorodne kultury i obyczaje z 19 krajów na trzech kontynentach. Kodeks 
opisuje, kim jesteśmy i jak powinniśmy postępować podczas wszystkich spotkań.

Kodeks wyraża nasze wartości, opisuje to, co reprezentujemy i czego oczekujemy 
od innych. Te wartości – Kapitał zaufania, Kreatywność, i Wspólne zwyciężanie 
– kształtowały się latami od samego początku istnienia Ensto. Od ponad 60 lat 
budujemy zaufanie, które jest i zawsze musi stanowić podstawę naszych działań. 
Naszą misją i wielką odpowiedzialnością jest budowanie lepszego życia dzięki 
elektrycznośći, czego nie możemy osiągnąć bez kreatywności, a także naszych 
pomysłowych pracowników, klientów i partnerów, których potrzebujemy, aby 
wspólnie zwyciężać.  

Niniejszy Kodeks pokazuje nam, jak wcielać nasze wartości w życie. Dzięki wdrożeniu 
Kodeksu i działaniu zgodnie z nim stajemy się jeszcze bardziej zaufanym partnerem. 
Każdy z nas jest odpowiedzialny za zrozumienie Kodeksu i traktowanie go jako 
przewodnika w codziennej pracy. Dla naszych klientów i innych interesariuszy to 
również sygnał, że działamy w sposób etyczny. Pomóż nam utrzymywać Ensto 
jako doskonałe miejsce pracy, poprzez zabieranie głosu i zgłaszanie wszelkich 
wątpliwości. Będziemy za to bardzo wdzięczni.

Wszyscy kształtujemy kulturę Ensto. Wszyscy mamy do odegrania ważną rolę, 
ponieważ dajemy przykład swoim własnym zachowaniem i mamy wpływ na 
wrażenie, jakie pozostawiamy po sobie. Wszystko, co robimy, ma znaczenie. Wierzę, 
że każdy z naszych pracowników zapozna się z Kodeksem, będzie postępował 
zgodnie z naszymi wartościami i dostosuje swoje postępowanie do naszych praktyk 
biznesowych. Dziękuję za Twój wkład! 

Z poważaniem, 

Hannu Keinänen 
Prezes i CEO Ensto
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Wszyscy odgrywamy kluczową rolę we wdrażaniu 
tego kodeksu w życie
Kodeks postępowania Ensto („Kodeks”) jest naszą kluczową polityką i integralną częścią 
naszej strategii. Określa nasze metody pracy i wyznacza ramy dla odpowiedzialnych 
sposobów prowadzenia działalności. Zawiera standardy etyczne, które pomagają nam 
każdego dnia dokonywać właściwych wyborów. Kodeks stanowi również wprowadzenie 
do naszych głównych polityk i zasad, zawierających bardziej szczegółowe wskazówki i 
informacje.

Kodeks dotyczy każdego z nas, niezależnie od tego, gdzie na świecie pracujemy dla 
Ensto. Cała firma i jej pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych 
w Kodeksie. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za budowanie zaufania i tworzenie 
dobrego środowiska pracy dla wszystkich pracowników Ensto.

Jeśli masz wątpliwości co do tego, jak interpretować treść Kodeksu, nie wahaj się 
poprosić o pomoc. 

Przestrzegamy przepisów i regulacji

Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i 
przepisów, niezależnie od miejsca naszej działalności. Kluczowe prawa i przepisy 
dotyczą bezpieczeństwa pracy, statusu pracowników, prywatności, zapobiegania 
korupcji, konkurencji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktów.

Ensto jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact i zobowiązuje się do 
przestrzegania jej zasad dotyczących praw człowieka, ochrony środowiska, pracy 
i przeciwdziałania korupcji. 

Od pracowników oczekuje się znajomości i przestrzegania przepisów prawa 
i zasad, które mają zastosowanie do ich pracy. Menedżerowie Ensto oraz 
narzędzia, które Ensto dostarcza, pomogą nam w realizacji tego zadania.

POWRÓT DO POCZĄTKU
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Szanujemy prawa człowieka i prawa 
pracownicze

W Ensto zawsze przestrzegamy uznanych na całym świecie praw człowieka. Nie 
tolerujemy łamania praw człowieka ani przepisów prawa pracy w żadnej części 
naszego łańcucha dostaw. Przestrzegamy krajowych przepisów dotyczących 
minimalnego wynagrodzenia i godzin pracy.

Szanujemy wolność naszych pracowników i w żadnym wypadku nie 
wykorzystujemy pracy przymusowej ani pracy dzieci. Przestrzegamy, a nawet 
stawiamy wyższe wymagania wiekowe, niż minimalne wymagania MOP 
(Międzynarodowej Organizacji Pracy) w zakresie zatrudnienia i prawa lokalnego. 

Wszyscy nasi pracownicy mają swobodę wstępowania do stowarzyszeń, jak 
również prawo do tworzenia i członkowstwa w związkach zawodowych. 

Naprawdę troszczymy się o naszych 
pracowników

Dobre samopoczucie jest dla nas w Ensto wyznacznikiem sukcesu. Wierzymy, 
że dobre samopoczucie pracowników przyczynia się do większego zadowolenia 
klientów, a tym samym do poprawy wyników biznesowych. Chcemy z 
zaangażowanymi ludźmi budować silną kulturę firmy.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas ważne. Dążymy 
do tego, aby nie dochodziło do żadnych wypadków i stale rozwijamy nasze 
procedury bezpieczeństwa, aby osiągnąć nasz cel, jakim jest całkowity brak 
wypadków w miejscu pracy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczną 
pracę i musimy przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wszelkie niebezpieczne praktyki i warunki pracy, które zaobserwujemy, 
zgłaszamy przełożonemu.

Dowiedz się więcej: Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

POWRÓT DO POCZĄTKU

https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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Traktujemy siebie nawzajem z szacunkiem

Traktujemy się jednakowo z uprzejmością, godnością i szacunkiem, niezależnie 
od płci, wieku, pochodzenia etnicznego, wyznania, niepełnosprawności, orientacji 
seksualnej czy pozycji w firmie. Wszyscy razem tworzymy dobre środowisko 
pracy. Dyskryminacja jakiegokolwiek rodzaju jest niedopuszczalna. 

Nie akceptujemy żadnego rodzaju nękania. Przemoc w miejscu pracy – w tym 
groźby, napastowanie, napaści i podobne zachowania – nie jest tolerowana. 

Mamy wysokie standardy etyki pracy i nigdy nie pracujemy pod wpływem 
narkotyków ani alkoholu. 

Menedżerowie i kadra kierownicza Ensto podejmą odpowiednie działania w 
przypadku zaobserwowania zachowań, które są niedopuszczalne w Ensto. 

Dążymy do osiągnięcia wysokiej 
jakości

Jakość naszych produktów, usług i rozwiązań stanowi 
integralną część naszej działalności i jest dla nas kwestią 
honoru. Jakość jest kluczowym elementem naszej 
codziennej działalności, ponieważ dążymy do zwiększenia 
lojalności i poziomu zadowolenia klientów. 

POWRÓT DO POCZĄTKU

Dowiedz się więcej: 
Polityka jakości i ochrony środowiska

https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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Dbamy o środowisko naturalne

We wszystkich naszych działaniach bierzemy pod uwagę kwestie ochrony 
środowiska. Staramy się znaleźć sposoby na oszczędzanie energii we własnej 
działalności oraz wytwarzanie zrównoważonych produktów i usług. Postępy w 
działaniach na rzecz ochrony środowiska oceniamy w naszym rocznym raporcie o 
zrównoważonym rozwoju.

Każdy pracownik Ensto ma obowiązek pracować w sposób zrównoważony 
pod względem wpływu na środowisko naturalne oraz dzielić się najlepszymi 
praktykami. Wspólnie dążymy do zmniejszenia ilości odpadów i innego wpływu 
na środowisko naturalne, np. poprzez odpowiedni recykling materiałów i 
odpadów. Jeśli zauważymy incydenty, które stanowią zagrożenie dla środowiska 
naturalnego, zgłaszamy to naszym przełożonym przy pierwszej możliwej okazji.

Szanujemy prywatność

Szanujemy prywatność i niezależność naszych interesariuszy oraz dokładamy 
wszelkich starań, aby utrzymać w tajemnicy wszelkie powierzone nam informacje 
poufne. Wszyscy pracownicy Ensto są zobowiązani do zachowania w tajemnicy 
informacji dotyczących klientów i Ensto, jeśli nie mają pozwolenia na ich 
ujawnienie. Oczekujemy, że nasi pracownicy będą przestrzegać tych wytycznych, 
nawet po zakończeniu umowy o pracę. 

Pracownicy muszą szanować prywatność współpracowników i klientów podczas 
przetwarzania danych osobowych. Pracownik mający dostęp do danych 
osobowych klientów i Ensto musi zapoznać się z bardziej szczegółowymi 
instrukcjami w zakresie ochrony prywatności dotyczącymi takich danych i 
postępować zgodnie z nimi.

Dowiedz się więcej: Polityka jakości i ochrony środowiska,  
                            raport o zrównoważonym rozwoju

Dowiedz się więcej: Ensto Informacja o ochronie prywatności,  
           Polityka prywatności

https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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Prowadzimy działalność w sposób uczciwy 
i otwarty

Ensto chce być zaufanym i wiarygodnym partnerem biznesowym. Zaufanie 
jest podstawą wszystkiego, co robimy, i trzeba na nie pracować każdego dnia. 
Dlatego też jesteśmy zawsze uczciwi i dotrzymujemy obietnic.

We wszystkim, co robimy, stosujemy się do obowiązujących przepisów 
dotyczących konkurencji i marketingu. Ponadto wprowadzamy na rynek i 
sprzedajemy produkty oraz usługi w sposób uczciwy i rzetelny, w oparciu o ich 
jakość, możliwości, cenę i poziom usług. Nie omawiamy cen ani zasad ustalania 
cen z naszymi konkurentami.

Unikamy konfliktu interesówT

Unikamy sytuacji, które mogą prowadzić do konfliktu interesów. Takie sytuacje 
mogą powstać, gdy nasze osobiste interesy są sprzeczne z interesami firmy. 
Musimy zawsze pamiętać, że wszystkie decyzje w Ensto muszą być podejmowane 
z myślą o najlepszym interesie firmy. 

Pracownicy nie mogą konkurować z Ensto ani korzystać z możliwości 
biznesowych, które należą do Ensto. Wszelkie zewnętrzne stowarzyszenia, w tym 
działania w innych organizacjach, nie powinny mieć wpływu na czas i uwagę, 
jakie pracownicy mogą poświęcać na wypełnianie swoich obowiązków wobec 
Ensto, ani też negatywnie wpływać na jakość ani ilość pracy wykonywanej przez 
pracownika.

Uczestnictwo w stowarzyszeniach, zajmowanie się hobby i relacje biznesowe, 
które mogą podważać lojalność wobec firmy, są dozwolone wyłącznie za zgodą 
kierownictwa Ensto. Należy unikać sytuacji, w których członek rodziny dyrektora 
Ensto zajmuje stanowisko w firmie, z którą Ensto utrzymuje stosunki biznesowe 
lub z którą Ensto konkuruje. 

POWRÓT DO POCZĄTKU
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Nie przyjmujemy ani nie wręczamy łapówek 
ani niestosownych prezentów

W Ensto obowiązuje zasada zerowej tolerancji wobec łapownictwa i korupcji. W 
żadnym wypadku nie oferujemy, nie wręczamy, nie żądamy ani nie przyjmujemy 
łapówek ani innych niewłaściwych korzyści. 

Nie wręczamy ani nie przyjmujemy upominków, nie oferujemy też przysług ani 
rozrywek, które mogłyby wpłynąć na decyzje biznesowe lub transakcje. Prezenty 
biznesowe i inne formy gościnności związane z działalnością biznesową są 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy mają wartość symboliczną, są wręczane w sposób 
otwarty, nie naruszają obowiązującego prawa i są zgodne z powszechnymi 
praktykami biznesowymi.

Prezenty dla pracowników rządowych podlegają specjalnym przepisom i 
zasadom, a Ensto stosuje politykę ścisłego przestrzegania wszystkich takich 
ograniczeń.

Zabieramy głos 

Jeśli mamy do czynienia z trudną sytuacją lub nie wiemy, jak postępować 
właściwie, w każdym przypadku omawiamy sprawę z przełożonym.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek naruszeń niniejszego Kodeksu, należy 
jak najszybciej zgłosić je przełożonemu lub przez kanał SpeakUp. SpeakUp 
to niezależna platforma do zgłaszania wykroczeń, obsługiwana przez 
stronę trzecią. SpeakUp umożliwia anonimowe zgłaszanie problemów 
dotyczących zgodności z przepisami w wielu językach. Wiadomość można 
wysłać z telefonu na numer (008004411739) lub przez Internet (www.
speakupfeedback.eu/). 

Wszystkie podejrzane naruszenia będą przedmiotem poufnego 
dochodzenia.  Wszystkie naruszenia będą zgłaszane do Zarządu Ensto.

POWRÓT DO POCZĄTKU

Dowiedz się więcej: Instrukcje korzystania ze SpeakUp

http://www.speakupfeedback.eu/web/enstooy/pl
http://www.speakupfeedback.eu/web/enstooy/pl
https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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