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KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW NOVATEK GREEN ENERGY SP. Z O.O. 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
i. Kupując towary i/lub usługi, NOVATEK współpracuje z podmiotami z wszystkich branż, zarówno 

w kraju, jak i za granicą, zawsze przestrzegając wysokich standardów etycznych, zasad 
przejrzystości i uczciwości biznesowej, a także utrzymując silne zaangażowanie w zrównoważony 
rozwój biznesu. 

ii. Zrównoważony rozwój jest integralną częścią strategii stosowanej przez NOVATEK. W swojej 
codziennej działalności NOVATEK traktuje zrównoważony rozwój i wszystkie jego aspekty 
z najwyższą odpowiedzialnością. Należą do nich zdrowie zawodowe i bezpieczeństwo 
przemysłowe, ład korporacyjny, etyka biznesowa i ochrona środowiska. 

iii. NOVATEK postrzega zrównoważony rozwój jako zapewnienie czystej i przystępnej cenowo 
energii dla ludzi i przemysłu, generującej wartość ekonomiczną i możliwości dla społeczeństwa 
poprzez płacenie podatków, tworzenie nowych miejsc pracy, oferowanie kompleksowego 
wsparcia dla społeczności lokalnych, w których działa NOVATEK, utrzymanie prawa człowieka, 
łagodzenie wpływu na środowisko, w tym zoptymalizowane i świadome podejście do ochrony 
środowiska, a także przestrzeganie praw człowieka, przestrzeganie podstawowych zasad etyki 
biznesowej, zwalczanie korupcji i ochrona środowiska w swoich działaniach związanych 
z prowadzoną działalnością.  

 
II. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE  

i. Kodeks – oznacza niniejszy Kodeks dla dostawców Novatek Green Energy sp. z o.o.  
ii. NOVATEK – oznacza Novatek Green Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-509), ul. 

Lubomirskiego 20, Unity Centre, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000341850, NIP: 945-213-32-82, BDO: 000143709, kapitał 
zakładowy: 17 305 000,00 zł. 

iii. Dostawca - oznacza każdą osobę prawną lub osobę fizyczną lub inny podmiot, który dostarcza 
towary lub świadczy usługi na rzecz NOVATEK. 

 
III. ZGODNOŚĆ DOSTAWCÓW Z KODEKSEM 

i. NOVATEK oczekuje, że każdy Dostawca powinien: 
a. przestrzegać zasad przejrzystości i uczciwości biznesowej, etyki biznesowej i zrównoważonego 

rozwoju, a także naczelnych zasad i przepisów w szczególności prawa w pracy oraz ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa pracy; 

b. przestrzegać Kodeksu, w tym przyjąć i wdrożyć własny kodeks postępowania dostawców, 
obejmujący kluczowe postanowienia Kodeksu; oraz 

c. zapewnić, że postanowienia Kodeksu są respektowane przez: 
 swoich pracowników; 
 spółki i podmioty, nad którymi sprawuje kontrolę; oraz 
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 podwykonawców zaangażowanych w realizację umów zawartych pomiędzy Dostawcą 
a NOVATEK; 

ii. NOVATEK zachęca swoich Dostawców do przedstawienia treści Kodeksu swoim kontrahentom. 
 

IV. STOSUNKI PRACOWNICZE 
i. NOVATEK przestrzega zasad partnerstwa społecznego w relacjach z pracownikami i dokłada 

wszelkich starań, aby być odpowiedzialnym pracodawcą nie tylko poprzez przestrzeganie 
obowiązujących przepisów, ale także poprzez szereg dobrowolnych przedsięwzięć w zakresie 
rozwoju, szkolenia i oferowania wsparcia społecznego i zachęt dla swoich pracowników. 
NOVATEK oczekuje od Dostawcy przestrzegania tożsamych zasad. 

ii. NOVATEK oczekuje, że Dostawca powinien: 
a. w pełni szanować wolność zrzeszania się i promować korzystanie z prawa do rokowań 

zbiorowych i wolności słowa, nie ingerować w wykonywanie przez pracowników ich praw 
pracowniczych, wolności i uzasadnionych interesów oraz ich ochrony w jakikolwiek sposób 
dopuszczalny przez prawo; 

b. przeciwdziałać zatrudnianiu dzieci lub stosowania systemu pracy przymusowej; 
c. zapewnić środowisko pracy wolne od dyskryminacji i prześladowania; nie dyskryminować 

ludzi w szczególności ze względu na rasę, kolor skóry, orientację seksualną, narodowość, 
niepełnosprawność, wyznanie, poglądy polityczne czy przynależność do związków 
zawodowych; 

d. zapewnić sprawiedliwe i godziwe wynagrodzenia, świadczenia i inne warunki związane 
z zatrudnieniem, zgodne z obowiązującymi przepisami; 

e. zapewnić bezpieczne warunki pracy, zgodne z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w tym warunki zakwaterowania pracowników (jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy); 
oraz 

f. wdrożyć środki na rzecz poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ograniczenia ryzyka zawodowego. 

 
V. PRAWA CZŁOWIEKA 

i. NOVATEK oczekuje od Dostawcy przestrzegania praw i wolności człowieka w szczególności w 
stosunku do swoich pracowników i osób trzecich, respektowania ich przyrodzonej 
i niezbywalnej godności, a także zachowania odpowiedzialności społecznej wobec społeczności 
lokalnych w rejonach prowadzenia działalności; 

ii. NOVATEK oczekuje, że Dostawca powinien: 
a. przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących warunków pracy i praw społeczności 

lokalnych w rejonach prowadzenia działalności; 
b. popierać zasady określone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz zasady ONZ 

Global Compact; 
c. szanować ludzką godność i prawa swoich pracowników, a także osób trzecich; 
d. przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach, w których prowadzi 

działalność, oferować wszechstronne wsparcie społecznościom lokalnym w regionach, 
w których prowadzi działalność, oraz szanować ich dziedzictwo kulturowe i tradycje; 

e. zachować w poufności dane osobowe oraz przestrzegać właściwych przepisów prawa 
podczas ich przetwarzania.  
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VI. OCHRONA ŚRODOWISKA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PRACY 
i. NOVATEK oczekuje, że Dostawca powinien działać odpowiedzialnie w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony środowiska i wykorzystania zasobów naturalnych; 
ii. NOVATEK oczekuje, że przy produkcji i dostawie towarów, wykonywaniu prac i usług Dostawca 

powinien: 
a. przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP, 

bezpieczeństwa przemysłowego i przeciwpożarowego; oraz  
b. spełniać wymagania kontraktów zawieranych z NOVATEK w zakresie ochrony środowiska, 

BHP, bezpieczeństwa przemysłowego i przeciwpożarowego. 
 

VII. ZASADY COMPLIANCE W ETYCE BIZNESOWEJ 
i. NOVATEK oczekuje, że Dostawca powinien przestrzegać zasad etyki biznesowej i uczciwości; 

ii. NOVATEK oczekuje, że Dostawca powinien: 
a. przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów w stosunkach umownych łączących 

Dostawcę z NOVATEK; 
b. zapobiegać wszelkim aktom korupcyjnym związanym z nielegalnie osiąganymi zyskami 

(pranie brudnych pieniędzy), przeciwdziałać praktykom korupcyjnym oraz innym działaniom 
o podobnym lub identycznym charakterze; 

c. unikać działań lub zaniechań powodujących konflikty w relacjach biznesowych, zobowiązać 
się do rozstrzygania powstałych konfliktów w oparciu o wyważenie interesów wszystkich 
uczestników relacji biznesowych; 

d. powstrzymać się od niewłaściwego wykorzystywania informacji poufnych i zapobiegać ich 
bezprawnemu wykorzystaniu; przestrzegać wymagań zawartych w umowach 
i porozumieniach zawartych z NOVATEK w zakresie ochrony informacji poufnych; oraz 

e. zapewnić uczciwą konkurencję zgodnie z prawem antymonopolowym i wolnej konkurencji. 
 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE NARUSZENIA KODEKSU 
i. Każda osoba może zgłosić wszelkie znane fakty dotyczące naruszenia Kodeksu do NOVATEK pod 

adresem: info@novatek.pl; 
ii. NOVATEK zapewnia, że wszystkie otrzymane informacje zostaną rozpatrzone i w razie potrzeby 

podjęte zostaną odpowiednie środki. 
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