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ENGEL oferuje całościowe rozwiązania dla branży wtryskowej z jednej ręki. Jako jeden 
z wiodących producentów wtryskarek wspieramy przyszłościowy rozwój i produkcję 
wtryskarek oraz ich automatyzację. Dzięki innowacyjnym technologiom, nowoczesnym 
liniom produkcyjnym, niezawodnemu serwisowi i wsparciu technicznemu jesteśmy w 
stanie zapewnić naszym klientom konkurencyjność i sukces.

Wyraźnie określone kryteria jakości dla naszych maszyn są dla nas oczywiste, ale 
również nasze zachowanie wobec klientów, dostawców, współpracowników i innych 
partnerów biznesowych również musi opierać się na jasno zdefiniowanych wartościach.

Niniejszy kodeks postępowania reprezentuje podstawowe wartości, obowiązujące w całej 
Grupie ENGEL, a które stanowią podstawę zrównoważonego, poprawnego etycznie i 
zgodnego z prawem działania.

Traktujemy ten kodeks nie tylko jako wiążący zbiór reguł naszego zachowania, ale 
także jako istotny element filozofii naszego przedsiębiorstwa, a tym samym filar 
ciągłych sukcesów i naszej przyszłości.

Kadra kierownicza wyższego szczebla

Niniejszy kodeks postępowania opiera się na wytycznych ONZ dotyczących gospodarki oraz na dziesięciu uniwersalnych 
zasadach ONZ Global Compact w obszarach norm pracy, praw człowieka, ochrony środowiska i zwalczania korupcji –  
https://www.unglobalcompact.org
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Wiążący zbiór reguł

Niniejszy kodeks postępowania i wszystkie wynikające z niego regulacje stanowią wiążące 
postanowienia dla wszystkich członków zarządu, kierownictwa i pracowników całej 
Grupy ENGEL, a ponadto obowiązują wszystkie osoby pracujące w jakiejkolwiek formie 
dla ENGEL. Niezależnie od tego, niniejszy zbiór reguł odzwierciedla przede wszystkim 
szczególną odpowiedzialność kierownictwa koncernu i firmy, które z kolei zobowiązane 
jest do aktywnego wcielania i przekazywania wartości opisanych w niniejszym kodeksie 
postępowania.

Każde naruszenie zapisów niniejszego kodeksu postępowania pociąga za sobą 
konsekwencje dyscyplinarne i ewentualne dalsze kroki prawne. Instrukcje wyraźnie 
sprzeczne z niniejszym kodeksem nie są wiążące i nie mogą usprawiedliwiać działania 
lub zaniechania działania stanowiącego naruszenie niniejszego kodeksu postępowania. 
Nasi pracownicy są zobowiązani do zgłaszania naruszeń niniejszego zbioru reguł do 
wewnętrznego działu prawnego, poprzez infolinię Integrity. Mając na uwadze powyższe, 
deklarowanym celem ENGEL jest nieodnotowywanie jakichkolwiek naruszeń niniejszego 
kodeksu postępowania.

Niniejszy kodeks postępowania podlega – o ile to konieczne – dostosowaniom i 
uzupełnieniom.

Code of
Compliance

Instrukcja organizacyjna

Instrukcja służbowa

Decyzja (biznesowa)

CELE

Główne  
zasady

Commitment
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Zgodność z prawem

Świadomość potencjalnych negatywnych konsekwencji jest dla ENGEL rzeczą zrozumiałą – 
a tym samym częścią filozofii przedsiębiorstwa – dlatego zawsze należy działać zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Stąd też wszelkie naruszenia prawa nie będą 
przez nas tolerowane w żadnych okolicznościach.

W przypadku podejrzenia naruszenia prawa ENGEL będzie bezwarunkowo współpracować z 
organami państwowymi.

Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi przepisami 
prawa i do ich przestrzegania. Dodatkowo zachęcamy naszych pracowników do zgłaszania 
ewentualnych naruszeń zasad.

Ochrona danych

W ENGEL bez zastrzeżeń przestrzegamy zasad ochrony danych i zapewniamy przestrzeganie 
odpowiednich przepisów. Dlatego dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przekazywane 
wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Przy tym wszystkim nasze środki 
techniczne i organizacyjne są ściśle dostosowane do zasad obowiązującego prawa ochrony 
danych.
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Korupcja i przekupstwo

Każde przyjęcie lub zaoferowanie bezpośrednich lub pośrednich korzyści majątkowych 
stanowi bez wątpienia zagrożenie dla bezstronnego kształtowania decyzji, a więc także dla 
wolnej konkurencji. Korupcja i przekupstwo są zatem sprzeczne z prawem i karalne.

W ENGEL jasno przeciwstawiamy się korupcji i przekupstwu oraz podejmujemy wszelkie 
niezbędne działania, aby zapobiegać takim nieetycznym, moralnie nagannym i ryzykownym 
zachowaniom.

Zgodnie z odnośnymi przepisami prawa, wszystkim pracownikom ENGEL zabrania się 
przyjmowania, żądania, oferowania lub przyznawania korzyści majątkowych, które w jakikolwiek 
sposób mogłyby wpłynąć na decyzje biznesowe. Wyjątek stanowią prezenty promocyjne, 
prezenty o niskiej wartości lub inne zwyczajowe uprzejmości biznesowe, podlegające zawsze 
wewnętrznej ocenie i aprobacie.

Oferowanie lub przyjmowanie pieniędzy lub bezpośrednich korzyści pieniężnych przez 
pracowników ENGEL jest we wszystkich przypadkach zabronione.

Zapobieganie oszustwom

Wszelkie akty oszustwa wobec partnerów biznesowych, ale także wewnątrz Grupy ENGEL, 
są sprzeczne z zasadą etycznego i zgodnego z prawem postępowania i dlatego w żadnym 
wypadku nie będą tolerowane. Wszyscy pracownicy ENGEL są szczególnie uwrażliwiani na 
zagrożenia związane z nieuczciwymi praktykami biznesowymi i zobowiązani do zgłaszania 
ewentualnych przypadków nadużyć. 

Wszystkie zgłoszone przypadki oszustwa lub przekazane do wiadomości w inny sposób 
będą przedmiotem kontroli w ENGEL i będą skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych 
wobec wszystkich uczestników, bez wyjątku. W przypadku urzędowych czynności kontrolnych 
lub innych działań, w ENGEL obowiązuje zasada bezwarunkowej współpracy z organami 
państwowymi. 



Konflikt interesów

Każdy konflikt między prywatnymi interesami naszych pracowników a interesami biznesowymi 
ENGEL, stanowi potencjalne zagrożenie dla naszego przyszłego sukcesu. Należy zatem, o ile 
to możliwe unikać takich konfliktów interesów. 
Dlatego dodatkowa działalność naszych pracowników wymaga bez wyjątku zgody ENGEL. 
Działania konkurujące z działalnością gospodarczą ENGEL nie będą w żadnym wypadku 
akceptowane. 
Naszym pracownikom zabrania się wykorzystywania zasobów ENGEL do celów prywatnych 
oraz uzależniania decyzji od uzyskania osobistych korzyści majątkowych. 

Szacunek, integralność i sprawiedliwe warunki pracy

Człowiek jest zawsze w ENGEL na pierwszym miejscu; dlatego bez ograniczeń jesteśmy 
zaangażowani w przestrzeganie praw człowieka uznanych na arenie międzynarodowej i nie 
akceptujemy przejawów ich lekceważenia. W duchu wyznawanej różnorodności, w żadnym 
wypadku nie będziemy tolerować w ENGEL zachowań protekcjonalnych, nękających lub 
dyskryminujących ze względu na płeć lub orientację seksualną. Jesteśmy także przeciw 
jakimkolwiek formom dyskryminacji związanej z pochodzeniem i narodowością, religią, 
światopoglądem, poglądami politycznymi czy niepełnosprawnością.

Zobowiązujemy się do przestrzegania wolności zrzeszania się i zgromadzeń, prawa do 
rokowań zbiorowych, eliminacji wszelkich form pracy przymusowej i pracy dzieci oraz eliminacji 
dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu. W każdych okolicznościach 
przestrzegamy Konwencji ONZ o prawach dziecka oraz wszystkich związanych z nią przepisów 
krajowych i międzynarodowych. Ponadto wyraźnie sprzeciwiamy się wszelkim formom nękania 
lub protekcjonalnego zachowania spowodowanym dyskryminacją ze względu na płeć oraz 
orientację seksualną.

Każdy z naszych pracowników ma prawo do wynagrodzenia, które wystarcza do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb, a ponadto do zabezpieczenia odpowiedniego dochodu. Wynagrodzenie 
jest zawsze ustalane i wypłacane przez ENGEL zgodnie ze wszelkimi wymogami prawnymi. 

Naszym pracownikom zapewniamy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, aby zapobiegać 
wszelkim wypadkom i chorobom, które mogłyby być spowodowane działalnością zawodową 
lub wynikającymi z obsługi urządzeń w miejscu pracy. W pełni przestrzegamy wszystkich 
odnośnych przepisów prawnych dotyczących miejsca pracy i bezpieczeństwa pracy oraz 
ochrony środowiska. Nasi pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania wszystkich 
przepisów bezpieczeństwa oraz do natychmiastowego zgłaszania i usuwania wszelkich 
usterek. Szczególną odpowiedzialność ponoszą tu dedykowani przełożeni. Ponadto przepisy 
bezpieczeństwa podlegają bieżącej kontroli pod kątem ich zgodności i skuteczności.

W żadnym razie nie akceptujemy naruszeń tych zasad, fundamentalnych dla ENGEL.

1   Zgodnie z Konwencją MOP dotyczącą minimalnego wieku dopuszczenia do pracy (1973) dziecko to z definicji 
każda osoba poniżej piętnastego roku życia, chyba że prawo danego państwa przewiduje wyższy wiek 
dopuszczenia do pracy lub zatrudnienia przed obowiązkiem szkolnym. W takim przypadku ma zastosowanie 
wyższy wiek. Jeżeli minimalny wiek zatrudnienia w ramach wyjątków dla krajów rozwijających się jest w 
danym państwie ustalony na czternaście lat, stosuje się ten niższy wiek. 7



Bezpieczeństwo produktu, zrównoważony rozwój
i odpowiedzialność za środowisko

Nasze produkty muszą spełniać najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. W związku 
z tym stale kontrolujemy wydajność i jakość naszych produktów, a współpracę z klientami w 
obszarze zapobiegania ryzyku uważamy za oczywistą. 

Jako innowacyjny producent premium jesteśmy świadomi wyzwań związanych ze zmianą 
klimatu i cenimy odpowiedzialne i wydajne wykorzystywanie energii oraz ochronę środowiska. 
Ekonomiczność, energooszczędność i zrównoważony rozwój są dlatego istotnym elementem 
naszej działalności biznesowej. Utrzymanie środowiska naturalnego, oszczędne użytkowanie 
zasobów i zabezpieczenie warunków bytowych dla przyszłych pokoleń są naszą główną 
maksymą, którą realizujemy bezkompromisowo od projektu przez wytwarzanie aż po transport 
naszych produktów.

Ochrona środowiska jest więc mocno zakorzeniona w filozofii firmy i stosowana w praktyce 
przez naszych pracowników. Gwarantują ją ciągłe, wewnętrzne audyty środowiskowe oraz 
system optymalizacji procesu (EPOS). W ten sposób chcemy zaspokajać dzisiejsze potrzeby, 
nie zaniedbując jednak potrzeb przyszłych pokoleń.

Jesteśmy partnerami inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju Blue Competence. Blue 
Competence (www.bluecompetence.net) to inicjatywa VDMA (www.vdma.org), mająca na 
celu wspieranie zrównoważonego rozwoju w budowie maszyn i  instalacji oraz umożliwiająca 
propagowanie zrównoważonych rozwiązań w branży. Poprzez nasze partnerstwo zobowiązujemy 
się do przestrzegania 12 wytycznych dla zrównoważonego rozwoju w  budowie maszyn 
i instalacji (www.bluecompetence.net/about).

Stosunki gospodarcze z zagranicą i kontrola eksportu

Jako koncern działający na całym świecie jesteśmy świadomi warunków ramowych, a także 
ryzyka związanego z handlem transgranicznym. Dlatego przestrzeganie wszystkich związanych 
z tym istotnych przepisów krajowych i międzynarodowych jest dla nas oczywiste.

We wszystkich procesach biznesowych – od złożenia zapytania przez klienta aż po dostawę 
naszych produktów – zachowujemy wszystkie przepisy handlowe i dotyczące kontroli eksportu, 
łącznie ze wszystkimi stosowanymi sankcjami i embargami.

Zgodność w łańcuchu dostaw

Uznanie i zachowywanie podstawowych zasad niniejszego kodeksu postępowania przez 
naszych partnerów biznesowych jest dla nas kluczową kwestią. W związku z tym oczekujemy 
od naszych dostawców wspierania naszej polityki odpowiedzialności korporacyjnej, a także 
przestrzegania 10 uniwersalnych zasad ONZ Global Compact oraz wytycznych OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych jako zasad niniejszego kodeksu.
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Prawo dotyczące konkurencji i prawo kartelowe

ENGEL już od dawna przekonuje jakością, innowacyjnością i zorientowaniem na klienta. Mocne 
strony, które sprawdzają się tylko w uczciwym i uregulowanym środowisku konkurencyjnym.

W związku z tym oparliśmy działalność biznesową na sprawiedliwych i transparentnych 
zachowaniach rynkowych. Nie tolerujemy żadnych naruszeń krajowego i międzynarodowego 
prawa dotyczącego konkurencji i prawa kartelowego.

Każde postępowanie, które prowadzi lub może prowadzić do zmowy cenowej lub zmowy 
w kwestii warunków handlowych, podziału rynków lub obszarów, do podziału klientów lub 
uzgodnienia strategii dostaw, rozwoju lub produkcji, jest w ENGEL zabronione. 

Ponadto odrzucamy wszelkie zachowania, które wykorzystują nieuczciwe środki lub działania i 
służą wprowadzaniu klientów w błąd lub dyskredytowaniu konkurencji.

Odpowiedzialny marketing

Produkty ENGEL mówią same za siebie. Zasada etycznego i zgodnego z prawem postępowania 
dotyczy w ENGEL także działań marketingowych. Dlatego marketing w ENGEL spełnia istotne 
postanowienia regulacyjne. W szczególności ENGEL sprzeciwia się jakimkolwiek formom 
agresywnego lub zwodniczego marketingu, gdyż tylko odpowiedzialny i uczciwy marketing 
może oddać sprawiedliwość naszym produktom.
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Zachowywanie tajemnic i poufność

Know-how jest siłą napędową naszej innowacyjności i stanowi tym samym jeden z naszych 
największych atutów. Dlatego ENGEL kładzie ogromny nacisk na ochronę tajemnic biznesowych 
i zakładowych oraz każdego rodzaju poufnych informacji. Z uwagi na fundamentalne znaczenie 
takich informacji, w ENGEL zobowiązujemy się do ich odpowiedzialnego i poufnego użytkowania 
– niezależnie od tego, czy są to nasze własne dane, czy też chronione dane naszych partnerów 
biznesowych.

Zapobieganie zjawisku prania pieniędzy

Praktyki prania pieniędzy to zjawisko globalne. ENGEL bezwarunkowo odrzuca takie praktyki i 
bada wszystkie sprawy biznesowe pod kątem ewentualnego ryzyka prania pieniędzy. Obejmuje 
to kontrolę partnerów biznesowych i podejrzanych sposobów płatności. W ENGEL nie 
toleruje się prania pieniędzy ani związanych z tym praktyk biznesowych. W związku z tym jest 
oczywiste, że przestrzegamy wszystkich istotnych przepisów krajowych i międzynarodowych i 
współpracujemy z właściwymi instytucjami bez ograniczeń. 

Zgodność z prawem podatkowym

Globalna działalność biznesowa wymaga także obszernej wiedzy z zakresu kwestii podatkowych. 
W związku z tym stosujemy najwyższe standardy prawa podatkowego i bez wyjątku odrzucamy 
wszelkie formy uchylania się od podatków lub formy oszustw podatkowych. 

ENGEL uważa przestrzeganie przepisów podatkowych oraz pełną współpracę z właściwymi 
instytucjami podatkowymi i finansowymi za element prawidłowego postępowania na rynku.

Infolinia Integrity
Aby zagwarantować stałe, a w szczególności trwałe przestrzeganie podstawowych zasad 
niniejszego kodeksu postępowania, stworzono infolinię Integrity. Można z niej skorzystać pod 
adresem www.engelglobal.com/integrity-helpline oraz mailem compliance@engelglobal.com 
i jest to centralny adres dla wszystkich zapytań i zgłoszeń dotyczących zgodności  
w ENGEL.
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