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Co nami kieruje? 

1. Dążymy do osiągania najwyższych standardów 

2. Ponosimy odpowiedzialność społeczną – lokalną i globalną 

3. Uczciwość to podstawa 

4. Wspólnie dążymy w jednym kierunku 

5. Reguły gwarantujące bezpieczeństwo i pomoc 

6. Zasady postepowania i główne wytyczne w zakresie działania – 

Kodeks Etyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kodeks	etyczny		

1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 

2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 

3) NASZ SUKCES JEST SUKCESEM NASZYM, NASZYCH PRACOWNIKÓW,                         

ALE TEŻ PARTNERÓW BIZNESOWYCH I KLIENTÓW 

4) JESTEŚMY ŚWIADOMI SWOJEGO WPŁYWU NA SPOŁECZEŃSTWO                                      

I PRACOWNIKÓW 

5) PRZESTRZEGAMY KODEKSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



1. Dążymy do osiągania najwyższych standardów 

Chcemy wspólnie dawać z nas to, co najlepsze, dostarczać to, co najlepsze i być 

najlepszymi pod względem jakości, standardów technologicznych i wzornictwa naszych 

produktów, w aspekcie odpowiedzialności społecznej i socjalnej, we wzajemnych relacjach w 

przedsiębiorstwie i współpracy z naszymi partnerami, a także obsłudze klientów i osiąganiu 

sukcesu. Istotna jest przy tym trwałość i ciągłość efektów naszych działań. 

 

2. Ponosimy odpowiedzialność społeczną – lokalną i globalną 

Chcąc zająć i utrzymać czołowa pozycję w branży ponosimy odpowiedzialność za nasze 

działania. To tylko jest gwarancją długotrwałego sukcesu. 

Bardzo istotna dla nas jest odpowiedzialność w stosunku do naszych pracownic i 

pracowników, w tym także na stanowiskach produkcyjnych. Mamy świadomość, że ich 

praca i motywacja decydują w dużym stopniu o osiąganiu wspólnego sukcesu. Pracownikom 

należy się szacunek i uznanie ze strony wszystkich członków kierownictwa, bez względu na 

realizowane przez nich zadania i pozycje w przedsiębiorstwie, ich płeć, wyznanie, kolor skóry 

lub pochodzenie. Ponieważ wszyscy zasługują na szacunek, a różnorodność wzbogaca i 

wpływa na jakość decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie i przyczynia się do lepszego 

wzajemnego zrozumienia potrzeb innych osób. Podstawa jednak jest, aby wzajemne 

stosunki charakteryzowała tolerancja, otwartość, zaufanie i uczciwość płynąca od Zarządu i 

członków kadry kierowniczej, którzy swoim wzorowym zachowaniem będą tworzyć dobry 

klimat w przedsiębiorstwie. Oczekuje się od nich sprawiedliwości w ocenach i otwartości na 

sprawy swoich pracownic i pracowników. Ważne jest 

kultywowanie kultury zaufania i przejmowania odpowiedzialności. Poprzez to umożliwiamy 

adekwatne wynagrodzenie naszych pracowników z zachowaniem zasad równego 

traktowania. Dbamy o bezpieczeństwo zatrudnienia i ochronę zdrowia, jak również 

wspieramy rozwój zawodowy i chronimy podstawowe prawa w miejscu pracy. Istotna jest 

dla nas możliwość godzenia ze sobą pracy zawodowej, rodziny i życia prywatnego.  

 

Kierujemy się również zasadami odpowiedzialności społecznej. Mamy poczucie 

odpowiedzialności za oszczędne obchodzenie się z zasobami. Przejawia się ono w 

wykorzystaniu ludzkiej pracy i wartości materialnych przedsiębiorstwa, takich korzystania z 

zasobów naturalnych, czy to energii, surowców czy materiałów. Dążymy do tego, by nasze 

działania były ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. Produkcja w sposób nieszkodliwy dla 

środowiska i trwałe produkty powinny być cecha charakterystyczna naszej firmy. Mamy 

świadomość, że jako firma ponosimy także odpowiedzialność za dobro powszechne. 

Przestrzegamy obowiązujących w naszym kraju przepisów prawa. Szanujemy i przestrzegamy 

praw powszechnie uznawanych. Zobowiązujemy się do przestrzegania praw człowieka, 

respektowania praw pracownic i pracowników oraz reprezentujących ich interesy 

przedstawicieli, do właściwego traktowania środowiska i sprzeciwiania się korupcji. 
 



3. Uczciwość to podstawa 

Naszymi wartościami są: pasja, dyscyplina, szacunek i uczciwość. Działalność 

przedsiębiorstwa opiera się na zasadach etycznych, które są akceptowane i uważane za 

sprawiedliwe. Wspólne wartości w dłuższej perspektywie czasowej przyczyniają się do 

tworzenia lepszych wspólnych wartości. Stawiamy, poza ogólnie przyjętymi prawami na 

wewnętrzne firmowe regulacje. Wyznaczają one kierunek i określają konkretnie, co jest 

pożądane, dozwolone, bądź zabronione. Dzięki temu istnieją ramy postepowania, w obrębie, 

których każdy w przedsiębiorstwie może brać odpowiedzialność za własne działania. By 

reguły te miały większe znaczenie konieczne jest zgodne z nimi, 

przykładne, konsekwentne, a tym samym wiarygodne postepowanie naszej kadry 

kierowniczej. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których trzeba podjąć decyzje, przy 

których należy dokonać trudnego rozważenia często sprzecznych 

interesów, które musza zostać naprowadzone na właściwy kierunek. Wtedy to też trzeba 

polegać tylko na własnym osadzie tego, co jest właściwe, a co nie. Zwłaszcza wtedy ważne 

jest, aby wiedzieć, czy nasz własny wewnętrzny kompas jest zgodny z tym, czego oczekuje 

przedsiębiorstwo i co ostatecznie powinno być decydujące przy podejmowaniu konkretnych 

działań i decyzji. 

 

4. Wspólnie dążymy w jednym kierunku 

Podejmując samodzielnie decyzje w przypadku dylematów, wymagane jest w firmie 

porozumienie się, co do zasad uczciwości, którymi wszyscy powinni się kierować, ustalam to 

na drodze dialogu i dochodzimy do porozumienia, czym jest uczciwość w i jak się 

odzwierciedla w regułach i działaniu na własna odpowiedzialność.  

Mamy świadomość, że to dialog sprzyja uczciwości i sprawiedliwości w codziennej pracy, 

pomaga osobom odpowiedzialnym przy podejmowaniu trudnych decyzji, przyczynia się do 

lepszego wzajemnego zrozumienia i pogłębia współpracę opierającą się na zaufaniu – 

wszystko to z korzyścią dla pełnych sukcesu i przyzwoitych transakcji. 

 

 

5. Reguły gwarantujące bezpieczeństwo i pomoc 

Opinie pracowników są istotnymi przesłankami dla praktykowanej w firmie uczciwości i 

wzajemnego szacunku w kontaktach. Zapewniają one w dużej mierze osobiste docenianie, 

przejmowanie odpowiedzialności za własne działania, sprawiedliwe, przejrzyste i otwarte 

zasady postepowania, wzajemne zaufanie, koleżeńskość oraz jasne i zrozumiałe reguły. 

Konsekwencją tego zostały wypracowane wspólnie zasady postepowania i znalazły 

odzwierciedlenie w niniejszym kodeksie. Kodeks nie tylko określa zasady postepowania, 

wyznacza prawa i obowiązki, ale również obejmuje wytyczne dotyczące postepowania, które 

obowiązują wszystkich bez wyjątku pracowników Firmy, aby zapewnić bezpieczeństwo i 

pomoc w działaniu. 
  



6. Zasady postepowania i główne wytyczne w zakresie działania – 

Kodeks Etyczny 

 1) Szanujemy prawa człowieka i przestrzegamy ustaw. 

 
Najwyższe znaczenie mają dla nas: 

• ochrona praw człowieka 

• ochrona podstawowych praw w pracy, w szczególności prawa do swobodnego zrzeszania 

się, eliminowania dyskryminacji przy rekrutacji i podczas zatrudniania, odrzucenia pracy 

przymusowej i zatrudniania dzieci 

•  ochrona środowiska 

• zwalczanie korupcji. 

Zwracamy uwagę, aby zasady te obowiązywały nie tylko nas, ale i naszych partnerów 

biznesowych i klientów. 

 
2) Postępujemy uczciwie wobec siebie nawzajem i wobec innych. 

 
2. Postępujemy w sposób uczciwy wobec siebie nawzajem i wob ec innych. 
W kontaktach interpersonalnych dbamy o kulturę nacechowana otwartością, tolerancja, 

szacunkiem, uprzejmością, a przede wszystkim uczciwością i zaufaniem. Każda(-y)   musi 

mieć możliwość bycia pewnym tego, że uszanowano wszystkich godność i osobowość, przez 

wszystkich i w każdej chwili. Traktujemy siebie nawzajem z szacunkiem. 

• Popieramy różnorodność i przestrzegamy nakazu równego traktowania. 

o Nie dyskryminujemy nikogo i wszystkich ludzi traktujemy jednakowo – bez względu 

na: 

o przynależność, pochodzenie i narodowość 

o wyznanie i światopogląd 

o działalność polityczna i związkowa 

o płeć i orientacje seksualna 

o wiek 

o upośledzenie 

o chorobę. 

 

 

• Chronimy prawa osobiste każdego człowieka. 

• Chronimy sferę prywatna każdego człowieka. 

• Nasi kadra kierownicy postępują odpowiedzialnie i z szacunkiem. 

• Ważna jest dla nas dobra współpraca. 

• Dbamy o bezpieczne i sprawiedliwe warunki pracy. 

• Angażujemy się na rzecz sukcesu. 

• Błędy uznajemy również jako szanse. 

• Dbamy o majątek i własność naszej firmy. 



• Zwracamy uwagę na przejrzystość i współmierność. 

 

3) Nasz sukces jest sukcesem naszym, naszych pracowników, ale też 

partnerów biznesowych i klientów. 

Konkurencja motywuje i pobudza do stawiania sobie najwyższych celów. Dążymy do 

prowadzania interesów w najbardziej przyzwoity sposób. Obchodzimy się „fair” z naszymi 

partnerami i klientami, budujemy atmosferę szacunku i zaufania. Stawiamy na: 

• Uczciwą konkurencję i przestrzeganie ustaw, w szczególności: 

o międzynarodowe prawo gospodarcze, z postanowieniami dotyczącymi kontroli 

eksportu włącznie, 

o prawo podatkowe i celne, 

o ustawy o zakazie prania brudnych pieniędzy 

o ustawy antyterrorystyczne. 
  

• Sprawy tajne traktujemy poufnie 

• Obowiązuje nas podstawowa zasada: nikogo nie przekupujemy i nie pozwalamy się 

przekupić – nic za wszelką cenę 

• Starannie rozważamy interesy osobiste i interesy przedsiębiorstwa. 

Nie przyjmujemy prezentów i innych przysporzeń lub zaproszeń od partnerów biznesowych i 

klientów, które poprzez swoja wartość mogłyby wpłynąć na nasze decyzje, względnie wywołać 

wrażenie, że wywarto na nie wpływ. 

• Wiedze stanowiącą własność firmy zachowujemy dla siebie. 

Niepublikowane informacje traktujemy poufnie, nie wykorzystujemy ich w prywatnych 

Rozmowach i nie przekazujemy ich w sposób nieuprawniony dalej –również osobom ścisłe 

zaufanym z kręgu rodziny i przyjaciół. 

 

4) Jesteśmy świadomi swojego wpływu na społeczeństwo i 

pracowników  

• Ponosimy odpowiedzialność za dobro ogółu. Prowadzimy projekty lub 

przedsięwzięcia w sferze socjalnej, edukacyjnej, naukowej, tworząc tym samym 

korzyści dla społeczności.  

• Pochwalamy zaangażowanie społeczne, bez względu na to, czy chodzi przy tym o 

działalność polityczno-demokratyczną, społeczną lub socjalno-charytatywną. 

• Szanujemy wystąpienia publiczne i prawo pracowników do swobodnego wyrażania 

opinii w dostępnych kanałach komunikacyjnych.  

• Dajemy rękojmię, za jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. 

Kształtujemy przyszłości tak bezpieczna, jak to możliwe, aby urzeczywistnić nasza wizje o 

bezwypadkowej jeździe. Stawiamy na najwyższa jakość i stałą jej poprawę, a także 

podnoszenie standardów bezpieczeństwa.  



• Pracujemy wytrwale, oszczędzając zasoby. Wychodzimy naprzeciw potrzebom 

zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Wymieniamy się 

informacjami z tymi, którzy towarzysza naszej działalności. 

• Prowadzimy przejrzysty dialog ze światem polityki i społeczeństwem. 

  

5) Przestrzegamy Kodeksu. 

Przestrzegania postanowień niniejszego Kodeksu oczekuje od wszystkich bez wyjątku, od 

członków Zarządu, kadry kierowniczej i pracowników Zasad. Wszyscy 

zatrudnieni mają obowiązek zapoznać się z treścią tego kodeksu, znać go i działać zgodnie z nim. 

Kodeks ten stanowi podstawę naszej codziennej pracy. Obowiązkiem kadry kierowniczej jest 

dbałość o to, aby wszyscy znali Kodeks i stosowali się do niego. 

To kierownicy są pierwszymi osobami kontaktowymi w przypadku pytań i wspierania swoich 

pracowników, aby działać zgodnie z prawem i uznawanymi przez nas wartościami.  

Kodeks nie uwzględnia standardów, postepowań i postanowień w każdym szczególe. Jeżeli 

istnieją dokładniejsze wytyczne, instrukcje lub postanowienia w innych kwestiach, są one równie 

wiążące. Zagadnienia specyficzne mogą wymagać dodatkowych uregulowań, które również są 

obowiązujące. 

Ewentualnie występujące naruszenia niniejszych postanowień lub innych wytycznych i regulacji 

mogą prowadzić do konsekwencji dla stosunku pracy i innych następstw prawnych. 
  

 


