
 

Kod. I/2017   1 / 1 

KODEKS STANDARDÓW ETYCZNYCH I SOCJALNYCH 

REMARK-KAYSER Sp. z o.o. w Batorowie 

(dalej zwany „Kodeksem”) 

STANDARDY ETYCZNE I SOCJALNE 

1. Remark-Kayser Sp. z o.o. w Batorowie, zwany dalej „R-K”, jest podmiotem, który w swej 

działalności stosuje i przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz stosuje 

się w swym postępowaniu do zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania dobrych 

obyczajów i standardów etycznych oraz socjalnych. 

2. R-K jako przedsiębiorca prowadzi swoją działalność gospodarczą z uwzględnieniem wymogów  

ochrony środowiska naturalnego. 

3. R-K prowadząc działalność gospodarczą, jako pracodawca, respektuje prawa zatrudnionych 

przez siebie osób ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowniczych, w tym 

w szczególności prawa do terminowego i zgodnego z zawartą umową wynagrodzenia, 

przestrzegania wymogów odnośnie czasu pracy zatrudnionych pracowników, prawa 

do wypoczynku oraz zapewnienia właściwych warunków na poszczególnych stanowiskach 

pracy. 

4. R-K przestrzega w swej działalności i stosuje się do wymogów przepisów dotyczących 

przeciwdziałania finansowania terroryzmu oraz prania brudnych pieniędzy. 

5. W zakresie standardów etycznych i socjalnych, R-K podejmuje wszelkie możliwe starania 

mające na celu to, by materiały i towary nabywane przez R-K celem dalszego przetworzenia 

oraz świadczenia usług były pozyskiwane od dostawców dających pełną rękojmię, że zostały 

wytworzone lub pozyskane bez naruszenia praw jakiejkolwiek osoby, a szczególnie 

w następujących aspektach: 

- zakazu pracy nieletnich; 
- warunków pracy, w tym BHP; 
- zakazu dyskryminacji; 
- norm zdrowia i bezpieczeństwa pracy; 

- prawa do godziwego wynagrodzenia; 
- dopuszczalnych godzin pracy; 
- środowiska naturalnego. 

6. R-K jako przedsiębiorca oczekuje od swoich Kontrahentów, podwykonawców, dostawców 

i poddostawców przestrzegania i stosowania się do wyżej wymienionego katalogu praw 

i zasad. Każdy z Kontrahentów R-K zawierając umowę z R-K zobowiązuje się stosować 

we własnej działalności zasady opisane w niniejszym Kodeksie. 

7. R-K zastrzega sobie prawo rozwiązania lub odstąpienia od umowy zawartej z Kontrahentem 

R-K i zaprzestania dalszej współpracy z takim Kontrahentem w przypadku powzięcia 

wiadomości o naruszaniu przez tego Kontrahenta lub/i jego podwykonawców, dostawców 

względnie poddostawców zasad niniejszego Kodeksu. 

Zarząd firmy REMARK-KAYSER Spółka z o.o. 


