
DLA DOSTAWCÓW
KODEKS POST!POWANIA 



Standardy Zrównowa"onego rozwoju,
poradnik dla dostawców.

Zrównowa!ony rozwój zak"ada taki sposób gospodarowania zasobami naszej planety, 
w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, nie zmniejszy szans zaspokojenia 
potrzeb przysz"ych pokole#. To, co robimy, jak post$pujemy i my%limy ma ogromny wp"yw
na to, jak funkcjonuje i b$dzie funkcjonowa& nasza planeta. To od nas zale!y w jakiej formie
zastan' j' przysz"e pokolenia. Potrzebna jest zmiana nie tylko nawyków, ale te! budowanie 
%wiadomo%ci i edukowanie, a aby te dzia"ania odnios"y skutek konieczne jest, aby zaanga!owa"o 
si$ w nie jak najwi$cej osób.

Dlatego te! w INEA oraz spó"kach z ni' powi'zanych postanowili%my podkre%li& nasze zaanga!owanie 
w zrównowa!ony rozwój oraz dzia"ania z nim zwi'zane.

Jak to zrobili%my? Spo%ród 17 celów wskazanych przez Organizacj$ Narodów Zjednoczonych 
w rezolucji z dnia 25 wrze%nia 2015 roku, wybrali%my 3 cele strategiczne, które zosta"y uznane za
najwa!niejsze przez pracowników Grupy: dzia"ania w dziedzinie klimatu, równo%& p"ci, 
innowacyjno%&/przemys"/infrastruktura.

W ramach ka!dego z tych (larów realizujemy dzia"ania wewn$trzne i zewn$trzne zach$caj'c, 
aby w"'czy"o si$ w nie jak najwi$cej osób nie tylko z naszej organizacji, ale tak!e z regionu i kraju.

Razem mo"emy wi#cej.
Do zaanga!owania si$ w dzia"ania na rzecz zrównowa!onego rozwoju zach$camy tak!e naszych 
partnerów biznesowych oraz dostawców. Taka wspó"praca ma dla nas podwójne znaczenie 
– wiemy, !e wspó"pracujemy nie tylko z godnymi zaufania partnerami, ale te! podmiotami, 
dla których %wiadome, zrównowa!one dzia"anie jest równie wa!ne jak dla nas. 
Dlatego te! stworzyli%my niniejszy dokument.  Mamy nadziej$, !e b$dzie on inspiracj' 
dla wszystkich naszych dostawców. Obejmuje on ogólnie przyj$te zasady zrównowa!onego 
rozwoju, a tak!e dzia"ania, postawy, standardy i praktyki, które s' spójne z naszymi warto%ciami. 
Ich przestrzeganie jest cz$sto  jednym z kryteriów oceny w procesie wyboru dostawcy.

 Je%li prowadzicie Pa#stwo ciekawe dzia"ania na rzecz zrównowa!onego rozwoju 
 lub chcieliby%cie wspó"pracowa& w tym zakresie z nami, zapraszamy do kontaktu: 
 Alicja Kaka!a-Szadkowska, Dyrektor Dzia"u Zakupów i Administracji, alicja.kakala@inea.com.pl

 Dominika B!aszak, EHS Manager, dominika.blaszak@inea.com.pl



Dzia$ania na rzecz %rodowiska.
Podejmujemy liczne dzia"ania maj'ce na celu ochron$ %rodowiska i minimalizacj$ 
negatywnego oddzia"ywania na nie. Chcemy utrzyma& zrównowa!ony "a#cuch dostaw
i takiego samego podej%cia oczekujemy od naszych dostawców.



Nasze dzia$ania.
Ekologiczna "ota.
 
Sukcesywnie podejmujemy dzia"ania maj'ce na celu ograniczenie emisji dwutlenku w$gla 
do atmosfery, w zwi'zku z tym podj$li%my decyzj$ o stopniowej wymianie pojazdów naszej 
)oty na bardziej ekologiczne (hybrydowe lub elektryczne). Od pocz'tku 2021 r. wdra!amy 
d"ugoterminowy plan wymiany  naszej )oty, który w znacznym stopniu zredukuje nasz' emisj$ CO2. 

Opakowania.

Ju! kilka lat temu zacz$li%my poszukiwa& innowacji w obszarze opakowa# kartonowych
 i wdro!yli%my nowe, ekologiczne rozwi'zania. Opakowania, w których przekazujemy sprz$ty 
naszym klientom pochodz' w 100% z recyklingu, ekologiczny jest równie! nadruk na opakowaniach.

Materia!y reklamowe i promocyjne.

Przy zakupie materia"ów reklamowych i promocyjnych stawiamy na materia"y ekologiczne tj. jak: 
opakowania kartonowe wykonane w 100% z ekologicznego materia"u, ekologiczne nadruki, 
ulotki wykonane z ekologicznego materia"u.

Drugie #ycie dla sprz$tu.
 
Nadajemy drugie !ycie zu!ytemu sprz$towi komputerowemu oraz zu!ytym urz'dzeniom abonenckim. 
Przy wspó"pracy z naszymi dostawcami, odrestaurowane komputery u!ywane wcze%niej przez naszych 
pracowników, a tak!e meble, z których wcze%niej korzystali%my w biurze tra(aj' do najbardziej 
potrzebuj'cych (domy dziecka, placówki opieku#cze). Sprz$t abonencki równie! poddajemy refurbishmentowi. 

Wspieranie pszczó!.

Przypominamy o tym, jak wa!n' rol$ pe"ni' pszczo"y w %rodowisku oraz jaki maj' wp"yw na !ycie cz"owieka. 
Wspieramy miejscow' pasiek$, gdzie w celu do"o!enia cegie"ki do jej rozwoju s(nansowali%my za"o!enie 
trzech nowych uli. Nasze pszczo"y znajduj' si$ pod sta"' opiek' do%wiadczonego pszczelarza.

Edukacja i zwi$kszanie %wiadomo%ci.

Prowadzimy liczne dzia"ania wewn$trzne i zewn$trzne, których celem jest edukowanie
oraz budowanie %wiadomo%ci ekologicznej naszych pracowników (EcoWeek, Miesi'c zdrowia) i klientów. 
 



Nasze oczekiwania wobec dostawców.
Oczekujemy od dostawców prowadzenia dzia"alno%ci w sposób odpowiedzialny. Co to oznacza? 
Zach$camy do ochrony %rodowiska naturalnego, w tym do: niestosowania materia"ów niebezpiecznych, 
podejmowania dzia"a# s"u!'cych ponownemu wykorzystaniu i recyklingowi materia"ów, zaanga!owania 
w propagowanie wiedzy na temat ochrony %rodowiska w%ród pracowników i podmiotów wspó"pracuj'cych. 

Chcemy, !eby nasi dostawcy przestrzegali regulacji prawnych i innych przepisów dotycz'cych oddzia"ywania 
na %rodowisko naturalne, obowi'zuj'cych na terenie danego kraju oraz Unii Europejskiej. 

Wszyscy dostawcy produktów zawieraj'cych preparaty, mieszaniny chemiczne musz' przedstawi& 
o%wiadczenia potwierdzaj'ce, !e spe"niaj' wymagania rozporz'dzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) 
oraz potwierdzi&, !e w procesie produkcji nie zosta"y zastosowane substancje z listy kandydackiej SVHC.

Proekologiczna orientacja.
W odniesieniu do %rodowiska oczekujemy od naszych dostawców postaw proekologicznych, takich jak:
 
 Stosowania energooszcz$dnych rozwi'za# (np. w zakresie o%wietlenia, 
 termoizolacji budynków, oszcz$dzania wody),
 
 wdra!ania rozwi'za# maj'cych wp"yw mi$dzy innymi na zmniejszenie emisji 
 dwutlenku w$gla, os"abianie efektu cieplarnianego (np. wykorzystywanie 
 energooszcz$dnych komputerów czy samochodów),

 d'!enia do zmniejszanie ilo%ci produkowanych odpadów (np. stosowanie  
 opakowa# podlegaj'cych recyklingowi lub rozk"adaj'cych si$ w sposób naturalny).



Równo%& p$ci
Równo%& p"ci postrzegamy jako kluczowy aspekt polityki równych szans. 
W ramach tego celu koncentrujemy swoje dzia"ania na wspieraniu aktywnych 
zawodowo kobiet. Podejmujemy dzia"ania maj'ce na celu stworzenie %rodowiska 
biznesowego, w którym kobiety i m$!czy*ni maj' takie same mo!liwo%ci rozwoju, 
awansu i wynagrodzenia.



Czym jest polityka równych szans 
i jak wdro"y& j' w (rmie?
 Polityka równych szans w praktyce oznacza prowadzenie dzia"a# wyrównuj'cych szanse kobiet 
 i m$!czyzn w %rodowisku biznesowym. Mo!na j' realizowa& poprzez: unikanie sztucznych podzia"ów 
 na role, stanowiska czy obszary wy"'cznie „kobiece” lub wy"'cznie „m$skie”, stosownie precyzyjnych 
 narz$dzi i wdro!enie konkretnych rozwi'za# z dziedziny zarz'dzania zasobami ludzkimi, które wspieraj' 
 dost$p kobiet do zatrudnienia i stanowisk decyzyjnych, gwarantuj' równo%& p"ac,
 
 budowanie inkluzywnej kultury organizacyjnej (np. poprzez odpowiednie zapisy w Kodeksie 
 etyki lub procedurach zarz'dzania personelem)  w celu stworzenia %rodowiska biznesowego, 
 wspieraj'cego obie p"ci.

Nasze dzia$ania.
Równe traktowanie.

Kszta"tujemy w"'czaj'c' kultur$ organizacyjn', by ka!dy, kto j' tworzy móg" swobodnie rozwija& 
swój potencja". W dost$pie do pracy nie stosujemy !adnych ogranicze#. Rekrutacje przeprowadzane 
s' w systemie otwartym, a kryterium wyboru pracowników s' wy"'cznie po!'dane kompetencje. 

Wspieramy aktywne zawodowo kobiety w budowaniu poczucia w"asnej warto%ci i d'!eniu do rozwoju. 
Obowi'zuje u nas równy poziom p"ac na równorz$dnych stanowiskach, a dzi$ki formule open o+ce 
i elastycznym formom pracy, umo!liwiamy pracownikom wracaj'cym z  urlopów rodzicielskich 
wdro!enie si$ w sfer$ zawodow'. Troszczymy si$ zarówno o kobiety, jak i o m$!czyzn, !eby zapewni& 
w"'czaj'c' kultur$ organizacyjn'.  

Wspó!praca z Fundacj& im. Julii Woykowskiej.

Jeste%my partnerem technologicznym projektu „Kobiety jak Rakiety”. S' to podcasty z kobietami 
z bardzo ró!nych %wiatów. Bohaterki "'czy jedno – odwaga w realizacji swoich planów i marze#.  

Wi$cej informacji na stronie www.kobietyjakrakiety.pl 



Mental Health & Wellbeing.
Mental Health & Wellbeing to w dos"ownym t"umaczeniu z j$zyka angielskiego na j$zyk polski: 
zdrowie psychiczne i dobrostan. Mianem wellbeingu mo!na okre%li& stan lub sytuacj$, w której 
czujemy si$ komfortowo. De(nicja ta obejmuje holistyczne spojrzenie na cz"owieka i jego potrzeby.
O zachowaniu wellbeingu mo!emy mówi& wówczas, gdy cz"owiek realizuje swój w"asny potencja", 
potra( poradzi& sobie ze stresem, buduje odporno%& psychiczn', odczuwa zadowolenie 
i rado%& z !ycia, uwa!a siebie za osob$ warto%ciow', a swoje !ycie za sensowne, docenia siebie, 
buduje z uwa!no%ci' wspieraj'ce relacje, troszczy si$ o swoje zdrowie i jest aktywny (zycznie.

Jakie jest nasze podej%cie? Chcemy budowa& dobre miejsce pracy, dba& o zdrowie i samopoczucie 
naszych pracowników. Zale!y nam, aby zwi$ksza& ich zadowolenie z !ycia zawodowego i prywatnego. 
Jako odpowiedzialny pracodawca chcemy wspiera& pracowników w tych obszarach, na które 
mamy wp"yw. Regularnie monitorujemy “Well-being index”, by reagowa& na potrzeby pracowników 
i adresowa& w"a%ciwe dzia"ania. Troszczymy si$ o pracowników, edukujemy oraz zapewniamy wsparcie 
zewn$trznych profesjonalistów takich jak np. psychoterapeuci lub coach’owie.
 

Nasze oczekiwania wobec dostawców.
Od naszych dostawców oczekujemy przede wszystkim prowadzenia zatrudnienia zgodnie z polityk' 
równych szans, wolnej od jakichkolwiek przejawów dyskryminacji ze wzgl$du na p"e&, niepe"nosprawno%& 
lub inne cechy wyró!niaj'ce.



Innowacyjno%&. Przemys$. Infrastruktura.
Od wielu lat nasz' misj' jest budowa niezawodnej, zrównowa!onej i stabilnej 
infrastruktury %wiat"owodowej. Podejmujemy dzia"ania i inwestycje, których celem 
jest zapewnienie jak najwi$kszej liczbie osób równego dost$pu do szybkiego Internetu. 
Zapewniamy dost$p do nowoczesnych technologii mieszka#com nie tylko du!ych miast, 
ale te! mniejszych miejscowo%ci, gdzie nigdy wcze%niej nie by"o dost$pu do szybkiego Internetu. 
W ten sposób oddzia"ujemy nie tylko na mieszka#ców, ale te! ca"e lokalne spo"eczno%ci. 
Szybki Internet to tak!e szansa dla rozwoju lokalnej przedsi$biorczo%ci (wzrost inwestycji 
w regionie, mniejsze bezrobocie). Z naszego Internetu %wiat"owodowego korzystaj' szko"y, 
instytucje oraz jednostki samorz'dowe.



Nasze dzia$ania.
Inwestycje. 

Inwestujemy w budow$ otwartych, nowoczesnych sieci %wiat"owodowych. 
Dzi$ki temu mieszka#cy nie tylko du!ych miast, ale te! mniejszych miejscowo%ci 
mog' korzysta& z najnowocze%niejszych technologii. 

Dzia!ania edukacyjne.

Prowadzimy dzia"ania edukacyjne, których celem jest budowanie %wiadomo%ci 
na temat tego, co daje szybki Internet oraz jak dobrze i m'drze korzysta& 
z nowych technologii. Wspieramy lokalne spo"eczno%ci anga!uj'c si$ w ich dzia"ania 
oraz prowadz'c nowe inicjatywy (warsztaty z nowych technologii, szkolenia z programowania).

Oczekiwania wobec dostawców.
Od naszych dostawców oczekujemy anga!owania si$ w !ycie lokalnej spo"eczno%ci w miejscu, 
gdzie znajduj' si$ ich siedziby czy te! gdzie mieszkaj' ich pracownicy. Mog' to by& akcje edukacyjne, 
wsparcie lokalnych instytucji, schronisk dla zwierz't. Równie wa!ne jest dla nas edukowanie i mówienie 
o tym, jak wa!ne s' dzi% dzia"ania na rzecz zrównowa!onego rozwoju, ochrony %rodowiska i %wiadomego 
korzystania z jego zasobów. 


