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Kodeks postępowania spółki Jula 

Wizją spółki Jula AB jest ułatwianie życia majsterkowiczom i profesjonalistom na całym świecie. Naszą 
wizję realizujemy poprzez oferowanie im produktów do remontu mieszkań i domów w niskich cenach. 

Jesteśmy świadomi tego, że nasza działalność ma wpływ na życie ludzi i środowisko zarówno lokalnie, 
jak i globalnie. Kierując się naszą wizją, czujemy się odpowiedzialni nie tylko za nasze produkty. Głęboko 
wierzymy w bliską współpracę z naszymi dostawcami, która powinna obejmować jednoznaczną 
odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo w całym łańcuchu dostaw. Jest to wstępny warunek 
wysokiej jakości, zrównoważonego wykorzystania zasobów i niskich cen. 

Świadomość, zaufanie i ciągły rozwój są podstawą naszej współpracy z dostawcami, którzy podzielają 
nasze wartości i ambicje. 

Celem Kodeksu postępowania Jula jest określenie ogólnych zasad i standardów oraz wyznaczenie 
naszych wymagań od Jula i od naszych dostawców. Jula przyjęła następujące zasady działania, których 
powinni przestrzegać również nasi dostawcy: 

- etyczne i odpowiedzialne zachowanie we wszystkich obszarach działalności firmy, 

- szacunek dla praw wszystkich ludzi, 

- dbałość o środowisko. 

Niniejszy Kodeks postępowania dotyczy wszystkich dostawców oraz ich podwykonawców 
i poddostawców uczestniczących w produkcji lub dostawie produktów i usług do Jula. Dostawcy mają 
obowiązek poinformować swoich pracowników i uczestników własnego łańcucha dostaw o Kodeksie 
postępowania Jula oraz zapewnić jego wdrożenie i przestrzeganie. 

Skróconą wersję Kodeksu postępowania, str. 5, należy umieścić w widocznym miejscu w języku, którym 
posługują się pracownicy, w ogólnodostępnej części wszystkich obiektów, w których są wytwarzane 
produkty przeznaczone bezpośrednio dla Jula. 

Przyjęte wymagania są zgodne z programem ONZ Global Compact opartym na Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka ONZ (1948), Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych 
zasad i praw w pracy (1998), Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju (1992) oraz Konwencji 
ONZ w sprawie zwalczania korupcji (2000). 

WYMAGANIA PRAWNE 

Niezależnie od wymagań określonych w niniejszym kodeksie dostawcy powinni spełniać wszelkie 
przepisy prawa krajowego i inne obowiązujące standardy (np. zasady dobrej praktyki producenckiej, inne 
kodeksy postępowania), jak i inne odnośne przepisy w zależności od tego, które z nich są bardziej 
rygorystyczne. 

PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWO PRACY 

1. Godne traktowanie 

Dostawcy zobowiązani są traktować każdego pracownika z godnością i szacunkiem i nie stosować kar 
cielesnych, gróźb, przemocy ani innych form dręczenia fizycznego, psychicznego i słownego lub 
molestowania seksualnego. 

2. Godziny pracy i wynagrodzenie 

Maksymalną liczba godzin pracy w tygodniu określa prawo krajowe, ale ogólnie nie powinna ona 
przekraczać 48 godzin, natomiast najwyższa dopuszczalna liczba nadgodzin w tygodniu nie powinna 
przekraczać 12. Praca w nadgodzinach nie może być wymuszona. Pracownicy mają prawo do co 
najmniej jednego dnia wolnego co siedem dni. 

Wszyscy pracownicy mają prawo do otrzymania pisemnej umowy o pracę. 

Pracownikom należy się przynajmniej wymagana prawnie płaca minimalna, a wszyscy pracownicy będą 
otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Prawo do wynagrodzenia za nadgodziny powinno dotyczyć również pracy akordowej. 
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Wynagrodzenie należy wypłacać regularnie i terminowo wszystkim pracownikom. Wynagrodzenie należy 
wypłacać co najmniej raz w miesiącu. Dostawca nie będzie wstrzymywać wypłaty wynagrodzenia 
żadnego pracownika. 

Dostawca będzie prowadzić dokładne i kompletne listy obecności pracowników oraz listy płac w celu 
udokumentowania przepracowanych godzin oraz wysokości zarobków otrzymywanych przez każdego 
pracownika, łącznie z pracownikami akordowymi i tymczasowymi. 

3. Praca dzieci i osób nieletnich 

Dostawcy nie mogą korzystać z pracy dzieci. Nie wolno zatrudniać osób w wieku do lat 15 (lub 14, jeśli 
tak określają lokalne przepisy prawa) ani osób, które nie przekroczyły określonego przepisami wieku 
umożliwiającego legalne zatrudnienie, nawet jeśli jest to więcej niż 15 lat. 

Dostawcy podejmą stosowne działania, aby wykluczyć możliwość zatrudniania dzieci w swoich zakładach 
produkcyjnych, a także zakładach należących do ich podwykonawców. Dostawcy będą przechowywać 
oficjalną dokumentację dotyczącą każdego pracownika, z wiarygodnym wskazaniem daty jego urodzenia. 

Dostawcy zatrudniający osoby nieletnie, które przekroczyły minimalny wiek umożliwiający ich legalne 
zatrudnienie, lecz nie ukończyły 18. roku życia, są zobowiązani przestrzegać przepisów prawa, które 
dotyczą takich osób. Pracownicy nieletni nie będą wykonywać pracy, która może być niebezpieczna lub 
przeszkadzać w edukacji, ani takiej, która może szkodzić zdrowiu dziecka lub jego rozwojowi fizycznemu, 
umysłowemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu. 

4. Przymuszanie do pracy 

Zakazane są wszelkie formy pracy przymusowej lub niewolniczej oraz wykorzystywanie do pracy 
więźniów lub nielegalnych imigrantów. Powyższe dotyczy wszelkich rodzajów obowiązkowych umów. Nikt 
nie może być przetrzymywany w pracy wbrew swojej woli niezależnie od długości tego okresu. Dostawca 
zezwoli pracownikom na opuszczenie terenu zakładu po zakończeniu zmiany i nie będzie przetrzymywał 
ich dowodów tożsamości ani wymagał składania depozytów. 

5. Swoboda zrzeszania się i prawo do zawierania układów zbiorowych 

Dostawca nie może utrudniać pracownikom korzystania z prawa do tworzenia i wstępowania do 
związków zawodowych według ich własnego wyboru oraz do zawierania układów zbiorowych. 

Dostawca zabrania dyskryminowania, karania, znęcania się i kierowania gróźb w stosunku do 
przedstawicieli pracowników lub pracowników za udział w legalnej i pokojowej działalności związków 
zawodowych. 

Jeśli w miejscu prowadzenia działalności nie można zakładać związków zawodowych lub dopuszczalne 
są jedynie organizacje wyznaczone przez państwo, dostawca będzie sprzyjać, a nie przeciwdziałać 
podejmowaniu alternatywnych działań umożliwiających pracownikom organizację niezależnych 
zgromadzeń w celu omówienia ich spraw zawodowych oraz utworzeniu forum, które będzie umożliwiało 
przedstawianie kierownictwu wszelkich wątpliwości pracowników. 

6. Zakaz dyskryminacji 

Dostawca nie może dyskryminować pracowników ze względu na kolor skóry, płeć, wiek, przekonania 
polityczne, poglądy religijne, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania, stan cywilny, zdrowie, 
orientację seksualną, chorobę lub niepełnosprawność, przynależność do organizacji pracowniczych, 
w tym związków zawodowych, lub ze względu na jakiekolwiek inne cechy osobowe — w czasie rekrutacji 
i zatrudnienia. Decyzje o zatrudnieniu, wynagrodzeniu, przywilejach socjalnych, szkoleniach, awansach 
zawodowych, karach dyscyplinarnych, rozwiązaniu umowy i przejściu na emeryturę, a także wszystkie 
inne decyzje dotyczące pracy będą oparte na merytorycznych i obiektywnych kryteriach. 
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BEZPIECZEŃSTWO I HIG IENA W PRACY 

7. Zapobieganie i ochrona w miejscu pracy 

Dostawcy zapewnią pracownikom bezpieczne i higieniczne miejsce pracy zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. Pracownicy nie powinni być narażeni na niebezpieczne procesy, substancje 
chemiczne lub techniki pracy. 

Tam, gdzie nie można uniknąć zagrożeń, wszyscy narażeni na nie pracownicy zostaną wyposażeni 
w środki ochrony indywidualnej. Odpowiednie zabezpieczenia i urządzenia ochronne będą utrzymywane 
w odpowiednim stanie i nieodpłatnie udostępniane pracownikom pracującym w szkodliwych lub 
potencjalnie niebezpiecznych warunkach. Konstrukcje budowlane, wszelkie maszyny i inne urządzenia 
powinny być bezpieczne i wyposażone w niezbędne zabezpieczenia, tak aby zapobiec ewentualnym 
obrażeniom. Miejsce pracy będzie utrzymywane w takim stanie, aby chronić pracowników przed 
zagrożeniami związanymi z pracą i zapewnić im dobre warunki pracy. 

Dostawca zapewni bezpłatnie wszystkim pracownikom czystą wodę do picia oraz wystarczającą liczbę 
czystych, higienicznych toalet i umywalek dla kobiet i mężczyzn. 

Należy zapewnić regularne i udokumentowane szkolenia bhp dla wszystkich nowych pracowników, dla 
pracowników, którzy zmieniają stanowiska pracy, i dla kierownictwa. Dostawcy powinni zapewnić 
w miejscu pracy podstawowe szkolenie i wyposażenie przeciwpożarowe. Gaśnice należy odpowiednio 
oznaczyć i napełnić. Wyjścia ewakuacyjne powinny być wyraźnie oznaczone i odblokowane. 

Dostawcy zapewnią w miejscu pracy łatwo dostępne podstawowe środki pierwszej pomocy. Ponadto są 
zobowiązani do odpowiedniego przeszkolenia wybranych pracowników do jej udzielania. 

8. Zasady postępowania z substancjami chemicznymi 

Dostawcy powinni podjąć działania, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi 
oraz ich bezpieczne przechowywanie i utylizację, a także zorganizować odpowiednie szkolenia w tym 
zakresie. Pojemniki ze środkami chemicznymi należy odpowiednio oznaczyć i przechowywać 
w bezpiecznym miejscu. W miejscu pracy powinna być dostępna lista wszystkich substancji chemicznych 
z ważnymi kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych używanych w produkcji, sporządzona 
w miejscowym języku. 

9. Infrastruktura mieszkalna 

Infrastruktura mieszkalna, w tym m.in. noclegi zapewnione przez dostawcę, powinny być bezpieczne 
i higieniczne oraz spełniać podstawowe potrzeby pracowników w zakresie konstrukcji budynku, 
przestrzeni, temperatury, oświetlenia, wentylacji, gotowania, wody, sanitariatów, prywatności i ceny. 

OCHRONA ŚRODOWISKA  

10. Środowisko — Informacje ogólne 
Dostawcy powinni bezustannie pracować nad poprawą swoich wyników w zakresie ochrony środowiska 
we wszystkich działaniach i przez cały okres eksploatacji produktu. Wymóg ten obejmuje świadomość 
i monitorowanie ważnych aspektów i czynników środowiskowych, w tym między innymi: 

− kwestii dotyczących produktu, np. projektu, opakowania, transportu, użycia oraz recyklingu/utylizacji; 

− wykorzystania rzadkich zasobów naturalnych, energii i wody; 

− emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby; 

− postępowania z odpadami niebezpiecznymi i innymi;  

− postępowania z substancjami niebezpiecznymi; 

− emisji hałasu, woni i pyłu. 

Dostawca zapewni i wykaże ciągłe udoskonalenia w zakresie ochrony środowiska poprzez swoją 
proaktywną postawę i odpowiedzialne zarządzanie. 
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Dostawca dopilnuje, aby wszystkie substancje chemiczne i substancje niebezpieczne używane do 
produkcji produktów Jula były zgodne z wymogami Jula. Dostawca będzie stosować zasadę substytucji, 
podejmując bezustanne działania zmierzające do zamiany substancji niebezpiecznych na mniej 
niebezpieczne. 

Dostawcy powinni dobrze znać i stosować przepisy krajowe i normy branżowe w zakresie ochrony 
środowiska oraz tych przepisów przestrzegać. 

11. Odpady 

Wszelkie odpady, ze szczególnym uwzględnieniem substancji niebezpiecznych, powinny być 
przechowywane, transportowane i traktowane zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i w sposób 
odpowiedzialny, tak aby zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza, gleby i wody, nie dopuścić do pożaru 
oraz zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. 

12. Ścieki 

Dostawcy podejmą działania mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu wody poprzez ograniczenie 
ilości produkowanych ścieków. 

Ścieki powinny zostać odpowiednio oczyszczone przez dostawcę lub odprowadzone do zewnętrznej 
oczyszczalni ścieków, aby ograniczyć ich wpływ na środowisko wodne. 

TRAKTOWANIE ZWIERZĄT  

Dostawcy będą traktować zwierzęta zgodnie z przepisami prawa krajowego i uznanymi na świecie 
metodami. Wszystkie zwierzęta będące własnością lub znajdujące się pod kontrolą człowieka powinny 
być trzymane w warunkach odpowiadających fizjologicznym i behawioralnym potrzebom danego gatunku. 

Warunki, w jakich jest trzymane zwierzę, można uznać za dobre, jeśli jest ono sprawne, zdrowie i nie 
cierpi. Ochrona zwierząt obejmuje zapobieganie niepotrzebnemu cierpieniu, zapewnienie dobrej jakości 
życia i humanitarnej śmierci. 

WALKA Z KORUPCJĄ  

Dostawcom nie wolno prowadzić działalności korupcyjnej, która obejmuje łapówkarstwo, korzyści 
majątkowe i oszustwa finansowe. Dostawcom nie wolno podejmować działań, które mogłyby 
spowodować naruszenie przepisów o walce z korupcją przez dostawcę lub przez Jula. 

WDRAŻANIE I MONITOROWANIE 

Dostawcy przekażą treść niniejszego Kodeksu postępowania wszystkim pracownikom oraz 
podwykonawcom uczestniczącym w procesach produkcji artykułów firmy Jula. Dostawca powinien mieć 
udokumentowane procedury dotyczące rozpatrywania problemów i skarg w zakresie objętym Kodeksem 
postępowania Jula, w tym dyskryminacji, mobbingu i nadużyć. Procedury te są dobrze znane 
pracownikom dostawcy. 

Na żądanie każdy dostawca poinformuje Jula o miejscu realizacji poszczególnych zamówień. 

Dostawcy umożliwią Jula i jej przedstawicielom przeprowadzenie kontroli. Kontrole te mogą być 
prowadzone w dowolnym terminie po uprzednim zawiadomieniu lub bez i dotyczyć wszystkich zakładów 
produkcyjnych, włącznie z zakładami podwykonawców, w których wykonuje się produkty firmy Jula, 
w celu zapewnienia zgodności z niniejszym Kodeksem postępowania Jula. Firma Jula i wszelkie osoby 
trzecie ją reprezentujące otrzymają swobodny dostęp do wszystkich stosownych rejestrów, dokumentów 
i obiektów produkcyjnych. 

 
Kodeks postępowania Jula sporządzony w języku angielskim jest traktowany priorytetowo względem 
tłumaczeń na inne języki.  
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 Kodeks postępowania Jula 

– Wersja skrócona 

 

Mobbing, nadużycia i działania dyscyplinarne (sprawiedliwe traktowanie). 

Dostawcy zobowiązani są traktować każdego pracownika z godnością i szacunkiem i nie stosować kar cielesnych, 
gróźb, przemocy ani innych form dręczenia fizycznego, psychicznego i słownego lub molestowania seksualnego. 

Godziwa płaca. 

Pracownikom należy się przynajmniej wymagana prawnie płaca minimalna, a wszyscy pracownicy będą otrzymywać 
dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Liczba nadgodzin nie jest nadmiernie duża. 

Maksymalny czas pracy w tygodniu nie powinien przekraczać 48 godzin, natomiast najwyższa dopuszczalna liczba 
nadgodzin tygodniowo nie może przekraczać 12. Pracownicy mają prawo do co najmniej jednego dnia wolnego co 
siedem dni. 

Zakaz zatrudniania dzieci. 

Nie wolno zatrudniać osób, które nie ukończyły 15. roku życia. 

Pod pojęciem „dziecka” rozumie się osobę, która nie ukończyła 15. roku życia, lub starszą, jeżeli lokalnie 
obowiązujący minimalny wiek zatrudnienia jest wyższy. Pracownicy nieletni, czyli tacy, którzy nie ukończyli 18. roku 
życia, nie mogą wykonywać pracy, która może być niebezpieczna. 

Obowiązuje zasada dobrowolności zatrudnienia. 

Zakazane są wszelkie formy pracy przymusowej lub niewolniczej. Dostawca zezwoli pracownikom na opuszczenie 
terenu zakładu po zakończeniu zmiany i nie będzie przetrzymywał ich dowodów tożsamości ani wymagał składania 
depozytów. 

Swoboda zrzeszania się i prawo do zawierania układów zbiorowych 

Dostawca będzie sprzyjać, a nie przeciwdziałać podejmowaniu alternatywnych działań umożliwiających pracownikom 
organizację niezależnych zgromadzeń w celu omówienia ich spraw zawodowych oraz utworzeniu forum, które będzie 
umożliwiało przedstawienie kierownictwu wszelkich wątpliwości pracowników. 

Zakaz dyskryminacji. 

Dyskryminacja w zakresie rekrutacji, wynagradzania, dostępu do szkoleń, awansów zawodowych, wypowiedzenia 
umowy lub przejścia na emeryturę, na tle przynależności rasowej lub plemiennej, narodowości, wyznania, wieku, 
niepełnosprawności, płci, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych lub 
przekonań politycznych jest zakazana. 

Warunki pracy są czyste i higieniczne. 

Pracownicy nie powinni być narażeni na niebezpieczne procesy, substancje chemiczne lub techniki pracy. 
Pracownicy wykonujący pracę w miejscach szkodliwych lub potencjalnie niebezpiecznych powinni korzystać 
z odpowiednich zabezpieczeń i urządzeń ochronnych. 

Pełna wersja, patrz www.julasupplier.com/Codeofconduct  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z JULA 

Poinformuj nas, jeżeli zauważysz, że dostawca nie przestrzega 
któregoś z wyżej wymienionych punktów. 

Skontaktuj się z nami przez stronę www.julasupplier.com/report-
issue, zadzwoń do nas lub wypełnij odpowiedni formularz. 
Możesz napisać do nas w swoim języku. Wszelkie informacje, 
które otrzymujemy, traktujemy jako ściśle tajne. Zapewniamy też 
ochronę Twoich danych. 

KODEKS SPORZĄDZONY W LOKALNYM JĘZYKU NALEŻY UMIEŚCIĆ 

W WIDOCZNYM MIEJSCU NA OGÓLNODOSTĘPNYM TERENIE 

ZAKŁADU, KTÓRY WYTWARZA PRODUKTY 

 

http://www.julasupplier.com/Codeofconduct
http://www.julasupplier.com/report-issue
http://www.julasupplier.com/report-issue

