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„Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem.” 

Henry Ford  

 

 

 

Podejście do etyki i zarządzania zgodnością w S-I 

Misją Światłowód Inwestycje sp. z o.o. jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez budowę 

i ciągłe poszerzanie zasięgu sieci internetu światłowodowego na terenie kraju. Wierzymy,  

że tylko etyczne podejście do prowadzenia działalności pozwoli skutecznie realizować naszą misję.  

Zasady i wartości Światłowód Inwestycje (S-I) przedstawione są w Kodeksie Etyki i opisane na stronie: 

www.swiatlowodinwestycje.pl/etyka-i-compliance. Aby skutecznie realizować podejście Światłowód 

Inwestycje do prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, oczekujemy od naszych partnerów 

biznesowych, dostawców, firm realizujących usługi w imieniu Światłowód Inwestycje i pozostałych 

kluczowych kontrahentów (dalej jako „Dostawcy”) przestrzegania wymienionych poniżej Zasad. Bazują 

one na międzynarodowych standardach takich jak 10 zasad Global Compact1, Agenda na rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju 20302, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka3, Wytyczne ONZ  

ds. biznesu i praw człowieka4 oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych5. Określają 

także podstawowe, minimalne i niepodlegające negocjacjom standardy oraz zasady współpracy, 

których przestrzegania Światłowód Inwestycje wymaga od swoich Dostawców.  

Opisane w Kodeksie Postępowania Dostawców Światłowód Inwestycje zobowiązania dotyczą także 

wykonawców i podwykonawców współpracujących z Dostawcami (dalej jako „Podwykonawcy”), jeśli są 

oni zaangażowani w procesy inwestycyjne lub dostarczania produktów i/lub usług wynikających  

z postanowień zawartych w umowach. Światłowód Inwestycje wymaga, aby Dostawcy podjęli 

niezbędne kroki do przestrzegania niniejszych Zasad także przez swoich Podwykonawców. 

Niniejszy dokument nie ma na celu zastąpienia prawa, a jedynie wsparcie i zachęcenie Dostawców do 

jego przestrzegania i spełnienia obowiązujących na rynku standardów.  

                                            
1 https://ungc.org.pl/o-nas/ 
2 http://www.un.org.pl/files/170/Agenda2030PL_pl-5.pdf 

3 https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf  

4 https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/10/Wytyczne_ONZ-UNGPs_BHR_PL_web_PIHRB.pdf 
5 https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wytyczne-oecd  
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https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/10/Wytyczne_ONZ-UNGPs_BHR_PL_web_PIHRB.pdf
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wytyczne-oecd


 

  

    

Uczciwość w relacjach biznesowych 

a) Dostawcy przestrzegają obowiązujących przepisów prawa, regulacji, zobowiązań umownych  

i międzynarodowych standardów w zakresie etyki. 

b) Dostawcy będą powstrzymywali się od wszelkich form korupcji oraz działań, które mogłyby być 

postrzegane jako korupcyjne. Nie będą proponować, obiecywać lub dawać jakichkolwiek korzyści 

urzędnikom ani osobom podejmującym decyzje w sektorze prywatnym, celem uzyskania 

preferencyjnego traktowania lub przychylnej decyzji. Powyższe ma również zastosowanie do 

prezentów lub zaproszeń na posiłki  i wydarzenie biznesowe (jeśli obejmuje również inne 

świadczenia poza udziałem w części merytorycznej np. konferencji) - za wyjątkiem drobnych 

upominków (szczególnie reklamowych) oraz zaproszeń zwyczajowych dla kultury i tradycji regionu 

czy kraju, pod warunkiem, że ich wręczenie nie ma wpływu na podejmowane decyzje i nie 

zobowiązuje do odwzajemnienia w przyszłości. 

c) Dostawcy nie będą zezwalali na oferowanie lub obiecywanie im korzyści, nie będą przyjmować 

korzyści, jeśli ich przyjęcie mogłoby stworzyć wrażenie, że strona przekazująca takie korzyści może 

w ten sposób wpłynąć na decyzje biznesowe. Dostawcy nie będą także żądać żadnych korzyści.  

d) Dostawcy będą unikać konfliktów interesów - w szczególności takich, które mogą prowadzić do 

ryzyka korupcji. Jeśli Dostawca jest również końcowym odbiorcą usług Klientów – Operatorów S-I 

i/lub bezpośrednim klientem Światłowód Inwestycje, nie będzie czerpać z tego powodu 

nieuczciwych korzyści i będzie oddzielać kwestie zakupowe od sprzedażowych. Dostawcy nie będą 

również zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracowników S-I bez zgody drugiej strony. 

e) Dostawcy nie będą angażowali się w jakiekolwiek praktyki antykonkurencyjne i zobowiązują się do 

przestrzegania zasad wolnej i uczciwej konkurencji. Dostawcy będą również przestrzegali zasad 

równego traktowania i niedyskryminacji innych operatorów telekomunikacyjnych.  

f) Dostawcy nie będą finansować partii politycznych za wyjątkiem sytuacji, w których jest to zgodne 

z prawem.  

g) Dostawcy zobowiązują się także do przestrzegania międzynarodowych sankcji handlowych (w tym 

embarg), obejmujących sankcje nałożone w skutek rezolucji uchwalonych zgodnie z Rozdziałem 

VII Karty ONZ przez Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz wszelkie sankcje nałożone przez Unię 

Europejską. Dostawcy będą podejmowali stosowne środki zapobiegające praniu pieniędzy lub 

finansowaniu terroryzmu w swoich relacjach biznesowych. 

h) Dostawcy będą terminowo opłacać należności publicznoprawne (w tym podatkowe) zgodnie  

z regulacjami obowiązującymi w kraju, w którym prowadzona jest działalność. Powinni oni 

przekazywać władzom informacje niezbędne do poprawnego określenia wysokości podatków  

i unikać przerzucania zysków/strat za granicę w celu zmniejszania obciążeń podatkowych. 

i) Dostawcy będą przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych i jakichkolwiek 

informacji poufnych. Zobowiązują się również do zapewnienia odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa informacji – zgodnego minimum z obowiązującymi wymogami prawnymi. 

 

Odpowiedzialność społeczna 

a) Dostawcy zobowiązują się do przestrzegania uznawanych na całym świecie praw człowieka  

i unikania jakichkolwiek przypadków ich naruszenia, w szczególności do poszanowania osobistej 

godności, prywatności i praw każdego człowieka. Niewolnictwo i praca przymusowa są zabronione 



 

  

    

w jakiejkolwiek formie. Dostawcy zobowiązują się do przestrzegania wszystkich standardów 

określonych przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP)6. 

b) Dostawcy zobowiązują się do respektowania zobowiązań i zakazów w zakresie pracy dzieci.  

Zatrudnianie pracowników młodocianych, każdorazowo odbywa się w zgodzie z lokalnymi 

przepisami prawa. W przypadku zatrudniania pracowników młodocianych Dostawcy zapewniają 

warunki, godziny pracy, zarobki i bezpieczeństwo w miejscu pracy spełniające wymogi lokalnych 

przepisów prawa. Jeśli doszłoby do sytuacji, w której u Dostawcy pracuje dziecko, Dostawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego podjęcia stosownych kroków celem jak najszybszego zakończenia 

wykonywania tejże pracy przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony nieletniego zgodnie z lokalnymi 

przepisami prawa. 

c) Dostawcy oferują warunki zatrudnienia, a w szczególności wynagrodzenie i czas pracy zgodne  

z krajowymi normami prawnymi oraz przepisami i regulacjami międzynarodowymi, zależnie od 

tego, które z nich mają zastosowanie. Warunki te są przedstawiane każdemu pracownikowi na 

piśmie, w zrozumiałej formie przed rozpoczęciem zatrudnienia lub zmianą stanowiska pracy oraz 

regularnie zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi. Dostawcy nie stosują potrąceń z wypłaty jako 

środka dyscyplinującego. 

d) Dostawcy zapewniają pracownikom wolność zrzeszania się, prawo do zbiorowych negocjacji  

w sprawie warunków zatrudnienia oraz możliwość uczestnictwa w dialogu z Zarządem Dostawcy, 

jego pełnomocnikiem lub reprezentantem kadry zarządzającej.  

e) Dostawcy nie będą zezwalali na jakiekolwiek przejawy dyskryminacji i nierównego traktowania 

pracowników, zwłaszcza ze względu na wiek, płeć, wyznanie, niepełnosprawność, orientację 

seksualną, kolor skóry, stan cywilny, stan zdrowia, stan rodzicielski, przekonania polityczne, 

narodowość, pochodzenie etniczne, przynależność związkową oraz status społeczny. 

f) Dostawcy będą traktowali wszystkich pracowników z szacunkiem oraz zwalczali jakiekolwiek 

groźby i przejawy mobbingu, molestowania, naruszenia godności osobistej lub innych dóbr 

osobistych oraz zachowania tworzące onieśmielającą, wrogą, poniżającą, upokarzającą lub 

uwłaczającą komuś atmosferę w pracy. 

g) Dostawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy, odpowiedniego 

sprzętu ochrony osobistej, szkolenia pracowników, czy przeglądów technicznych sprzętu. 

h) Dostawcy zapewniają swoim pracownikom właściwe warunki sanitarne tj. dostęp do wody pitnej, 

stosownych warunków higienicznych w miejscach przygotowywania posiłków, odpowiednie ilości 

czystych toalet i umywalek, a w przypadku udostępniania pracownikom i Podwykonawcom 

zakwaterowania: odpowiednią przestrzeń mieszkalną, bezpieczeństwo, czystość, ogrzewanie  

i wentylację. 

i) Dostawcy stosują się do wymogu, zgodnie z którym ich pracownicy nie stosują alkoholu, środków 

psychoaktywnych oraz substancji odurzających w pracy ani w czasie, który mógłby sprawić,  

że działanie wymienionych substancji utrzyma się do momentu realizacji przez nich działań 

zawodowych. 

j) Dostawcy powinni również dokonywać regularnej identyfikacji, analizy i ograniczania czynników 

ryzyka występujących w ich środowisku pracy – Światłowód Inwestycje rekomenduje wdrożenie 

Systemu Zarządzania BHP zgodnego z międzynarodowymi standardami takimi jak ISO 45001. 

k) Realizując inwestycje infrastrukturalne Dostawcy zobowiązani są przestrzegać stosownych dla 

prowadzonej inwestycji przepisów prawa (w szczególności prawa budowlanego), lokalnych 

                                            
6 https://www.ilo.org/public/english/standards/declaration/declaration_polish.pdf 



 

  

    

regulacji i przyjętych norm. Powinni oni również dołożyć wszelkich starań, aby uwzględnić potrzeby  

i oczekiwania społeczności lokalnych tak, by ich działalność była bezpieczna dla zdrowia 

okolicznych mieszkańców i możliwie najmniej uciążliwa w codziennym życiu.  

 

Ochrona środowiska naturalnego 

a) Dostawcy będą podejmowali działania na rzecz ochrony środowiska, inicjatywy promujące większą 

odpowiedzialność za środowisko, a także zachęcali do rozwoju oraz wykorzystywania technologii 

przyjaznych środowisku w całym cyklu życia produktów i usług, a w szczególności mających na 

celu: zmniejszenie zużycia materiałów i zasobów takich jak energia, surowce mineralne, czy woda, 

redukcję emisji CO2 oraz zapobieganiu innych emisji zanieczyszczeń do otoczenia, zmniejszenie 

ilości odpadów, przeciwdziałanie awariom środowiskowym.  

b) Dostawcy będą działali w zgodzie z krajowymi i międzynarodowymi standardami środowiskowymi 

oraz właściwym prawem krajowym, stosując się do najwyższych standardów, w szczególności do 

dyrektyw RoHS (dot. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym) i WEEE (dot. zasad selektywnej zbiórki zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego).  

c) Dostawcy będą dążyć do przestrzegania zasad gospodarki obiegu zamkniętego w całym cyklu 

życia produktu: od zaprojektowania, rozwoju, produkcji, transportu, użytkowania i utylizacji po 

recycling. 

d) Odpady wytwarzane przez Dostawców powinny być identyfikowane, monitorowane i właściwie 

gospodarowane zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.  

e) Dostawcy powinni śledzić źródła dostaw konfliktowych minerałów7 (tzw. „krwawe minerały”), 

promować transparentność w łańcuchach dostaw i wdrażać odpowiednie środki w tym celu. 

f) Wykorzystanie rzadkich zasobów powinno zostać ograniczone lub zaniechane, jeżeli jest to 

możliwe. 

g) Działalność biznesowa, w szczególności produkcyjna i infrastrukturalna, powinna być realizowana 

z poszanowaniem fauny i flory występującej na obszarach obejmujących działalność Dostawców. 

W szczególności zabrania się łamania obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony 

gatunków roślin i zwierząt występujących na danym obszarze.  

h) Dostawcy zobowiązują się do uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń do prowadzenia 

działalności biznesowej, realizacji inwestycji i dążenia do wdrożenia Systemu Zarządzania 

Środowiskowego w oparciu o międzynarodowe standardy takie jak ISO 14001 celem stałego 

monitorowania, raportowania, a także ciągłej poprawy oddziaływania wpływu ich działalności na 

środowisko naturalne.  

 

Monitoring działań CSR 

a) Światłowód Inwestycje lub jego upoważniony przedstawiciel będą uprawnieni do monitorowania 

działań Dostawców i jego Podwykonawców w celu oceny zgodności z Zasadami. Światłowód 

Inwestycje będzie mógł oczekiwać informacji w zakresie zgodności działań Dostawców  

z Zasadami. Na prośbę Światłowód Inwestycje, Dostawca będzie zobowiązany przekazać 

informacje o środkach podjętych w celu zapewnienia przestrzegania Zasad.  

                                            
7 https://www.gov.pl/web/kas/konfliktowe-mineraly 



 

  

    

b) Wszelkie przypadki braku zgodności z Zasadami ze strony zarówno samych Dostawców, jak  

i zaobserwowane u stron trzecich powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do Światłowód 

Inwestycje, a następnie w stosownym terminie wdrożony winien zostać odpowiedni plan 

naprawczy.  

c) Dostawcy, na wniosek Światłowód Inwestycje, powinni dostarczać również wszelkie niezbędne 

dane celem realizacji zobowiązań wobec inwestorów oraz spełnienia międzynarodowych 

standardów takich m.in. dyrektywa 2014/95/UE8 implementowanej do polskiego prawa ustawą  

z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61), Porozumienie paryskie9, czy Taksonomia Unii 

Europejskiej10 przez Światłowód Inwestycje. 

d) Światłowód Inwestycje zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów Kodeksu Postępowania 

Dostawców. 

 

Zgłaszanie nieprawidłowości 

Dostawcy mogą zgłaszać nieprawidłowości i podejrzenia o naruszenie przepisów prawa oraz  

w przypadku, gdy istnieje uzasadniona okoliczność, iż mogło dojść do naruszenia Zasad zawartych  

w niniejszym Kodeksie i opisanych na stronie www.swiatlowodinwestycje.pl/etyka-i-compliance.   

 

Jak zgłosić nieprawidłowość? 

a) zgłoszenie e-mail na adres: etyka@s-i.pl;  

b) pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Komisja ds. Etyki Światłowód Inwestycje,  

al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. 

 

Możliwe są także zgłoszenia anonimowe. Szczegóły Zasad Zgłaszania Nieprawidłowości dostępne są 

na stronie www.swiatlowodinwestycje.pl/etyka-i-compliance.  

 

 

                                            
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014L0095   
9 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/climate-change/paris-agreement/ 
10 https://www.parp.gov.pl/component/content/article/75026:czym-jest-taksonomia-o-nowym-prawie-ue-dotyczacym-
klasyfikowania-dzialalnosci-gospodarczej-jako-zrownowazonej-srodowiskowo 
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