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Drodzy Pracownicy,

nasza działalnośc biznesowa jest wynikiem współpracy cŃego zespołu, jak rownieZkużdego

pracownika z osobna. Nie sposób zapomniec, że podstawowe zasaĘ współĘcta społecznego,

uczciwa i rzetęIna współpraca z partneramt oraz nasze własne postępowanie w stosunku do

środowiska naturalnego mają ogromne znaczęnie. Zobowtązuje to Nas wszystkich do

przestrzegania w podejmowanej przez nas działalności zarówno przepisów prawa, jak i uznanych za

podstawowę zasad postępowania eĘcznego - uczciwego działania i ochrony środowiska. Krótko

mówiąc niezbędne jest odpowiedzialne działanię każdego z nas w codziennej pracy,

Niniejszy kodeks postępowania ma na celu pomóc nam w prawidłowym wypełnianiu tego

obowiązku. Podstawowe zasady zamięszczone w Kodeksie postępowania są jasnymi wytycznymi

dla osiągnięcia tego celu. Zapewniają właściwy kierunek w naszej codziennej pracy. Kazdy, kto

wykonuje pracę, usługi lub świadczęnia na rzecz Przędsiębiorstwa Wielobranzowego Dremex

sp. z o. o. (Pracownicy) - poczynając od Zarządu, przez kadrę kierowniczą, akończąc nakażdym

jednym pracowniku - są zobowiązani do odpowiedniego postępowania zgodni e z przyjęĘmi

zasadamt. Głęboko wierzymy, że wspólny wysiłek włożony w dostosowanie się do ponizszych

zasad przyniesie pożądany efekt.

W związku z Wm prosimy o zapoznanie się z trescią poniższego kodeksu postępowania

iprzestrzeganie jego zasad podczas wypełniania swoich codziennych obowiązków.

[3.i, 
," [ii

r} t* !_: ;" !

§cŃ



OGOLNE ZASADY

POD STAV/OWE ZASADY NASZEGO POSTĘPOWANIA

,,The Global Compact asks companies to embrace universal principles

and to partner with the United Nations. It has grown to become a critical platform for the UN to engage

ffictively with enlightened global business. "

Ban Ki-moonn

former LTN Secretary General

Podstawą naszego postępowania są zasady przyjętę przez United Nations Global Compact

w ramach działaniaw Orgarizacji Narodów Ąednoczonych, azalicza się do nichl:

1. Poszanowanie praw człowieka.

2. Podejmowanię dziaŁańw celu eliminacji dostrzeżonych naruszeń praw człowieka.

3. Zapewnienie wolności zrzeszalta się.

4, Wyeliminowanie wszelkich form pracy przymusowej.

5. Przyczynianie się do faktycznego zniesienie pracy dzieci.

6. Podejmowanie działaiw celu eliminacji dyskryminacji w zakresie zatrudnienialpracy.

7. Wsparcie zapobiegawczego podejścia do problemów środowiska naturalnego.

B. Promowanie odpowiedzialnych działańw odniesieniu do środowiska.

9. Wspieranie rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska.

10. Przeciwdziałante wszelkim formom korupcji, w tym wymuszeniom i przekupstrmr.
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Szanujemy przyjęte w globalnej społeczności prawa człowięka (m.in. prawa do wolnoŚci, Prawo

zrzęszania się, prawo do godności2), ponadto Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dremex SP. Z o- o,

w swojej działalności w pełni odrzuca wszystkie przejavry pracy przymusowej cZY

wykorzystywania pracy nieletnich. W swojej działalności szanujemy prawa wszYstkich

pracowników do zrzeszania się :_.vqr:znaazania przedstawicieli pracowników. WspieramY PolitYkę

sprawiedliwych i rozsądnych wynag rodzeń dla wszystkich zatrudnionych osób.

ZGODNOŚC ZPRAWEM

Postępowanie zgodne z pTzęptsami powszechnie obowiązującego prawa, oraz regułami

wewnętrznymi przyjęĘmi w odpowiednich regulaminach jest przejawem wytyczonYch granic,

w ramach których pracownicy firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dremex sp. Z o. o. mogą

rozwljaó własną ściezkę zawodową. DoĘczy to zarówno członków Zarządu, kadry kierowniczej,

iak rownież wszystkich pracowników. Firma nie toleruje naruszenia prawa - każdy taki PrzYPadek

spowoduje naŁożęntę odpowiednich sankcji na osoby odpowiedzialne.

Na kazdym pracowniku z osobna ciązy obowiązek zapoznania się z obowiąnljącYmi PrzePisami

prawa, w tym przepisami wewnętrznymi i dotyczącymi go przepisami stanowiskowYmi. Pracownik

zawszę może zasięgnąćporady prawnej w odpowiednim dziale firmy.
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Zobacz powszechna deklaracja praw człowieka:
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POSTĘPOWANIE W RAMACH FIRMY
RELACJA Z PRACOWNIKAMI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dremex sp. z o. o. nie toleruje żadnel formy prześladowanta oraz

dyskryminacji w środowisku pracy, czy to ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeó, religię

lub ideologię, niepełnosprawność, wiek lub tozsamość seksualną. W relacjachz pracownikami jak

również stronami trzecimt firma stawia jednocześnie wymóg wykonywania swoich obowiązków

w sposób rzetelny, przyjazny i uczciwy. Firma wspiera otwartą oraz szczęrą interakcję międzY

pracownikami.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich pracowników jest dla firmy dobrem najv,yższej wartoŚci.

Stanowią one podstawowy element kużdej z procedur operacyjnych i są zgodne ze standardamt

przyjętymi na świecie. Kadra kierownicza jest zobowiązana do kontroli przestrzegania prZęZ

podległych pracowników przepisów doĘczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

POSTĘPOWANIE NA ZASADACH INTEGRALNOŚCI I UNiKANIE KONFLIKTOW

INTERESÓW

Kużdy pracownik jest zobowiązany do zachowywania w środowisku pracy w sposób uczciwY,

zgodny z zasadami wspołZycia społecznego. Jednocześnie pracownicy zobowiązani są unikaĆ

wszelkich konfliktów, jaki mogą powstać pomiędzy ich intęresami prywatnymi, a interesami firmy.

W razię wątpliwości Pracownikza,wszę możę zasięgnąc porady w odpowiednim dziale firmy.
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POSTĘPOWANIE WOBEC PARTNEROW BIZNESOWYCH I STRON TRZECICH

UCZCIWE KONKUROWANIE

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dremex sp. z o, o, dzińając na globalnym ryŃu kieruję się

zasadą konkurencyjności. Realizując zasadę konkurencyjności polegamy na naszej wydajnoŚci,

rzetelności, orientacji na klienta, atakże na jakości naszych produktów i usług.

Dla firmy zasady uczciwej konkurencji są wartością oczywistą, oparĄ na regulacjach

w prawie krajowym oraz międzynarodowych. Nieprzestrzeganie Ęch zasad, oprócz oczywistych

sankcji mogących dotknąć zarowno firmę, jak i poszczególne osoby rzutuje również na wizerunek

firmy, który mógłby zostaó natażony na szwank. Dlatego też wszyscy są zobowtązani do unikania

wszelkich dziaŁań mogących zostać uznane za zagrażające lub naruszające zasady uczciwej

konkurencji.

KoRUPCJA
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dremex sp. z o. o. stanowczo odrzuca wszystkie przejav,ry

korupcji lub przekupstwa. W związku z prowadzoną dzińa\nością na globalnym ryŃu PracownicY

firmy nie mogą obiecywać ani udzielaó osobistych korzyści w zamian za preferencyjne traktowanie.

Pracownicy firmy nie mogą czerpać osobistych korzyści z wykonywanych czynności, a ponadto

definitywnie nie mogą:

. UdzięIac korzyści finansowej,

. Składać obiętnic, zzuniatem, aby druga strona

. lczyniłacoś, czego nie powinna

uczytlic

. uczyniłacoś szybciej co i tak

musiałby nobić.
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. Wymuszać dla siebie zapłaĘ,

. Wymuszać dla siębię

iakiejkolwiek czynności,

. Wymuszać dla siębie

jakiejkolwiek obietnicy,

,aby samemu

. uczynić coś, czego nie powinno

się uczynić

. uczynić coś szlbciej co i tak

trzebaby nobić.
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OTRZYMYWANIE PREZENTOW

Pracownicy firmy mogą otrzymywac prezenĘ lub upominki od swoich partnerów biznesowych

wyŁącznie wramachogólnych zwycząów biznesowychv,ryłącznie, gdy jestpewne,żenie wywiera

to wpływu na pracownika oraz na podejmowanę przez niego decyzje biznesowe.

Na tej samej zasadzie pracownicy firmy nie mogą dawaó prezentów ant żadnych innych korzyści

pracownikom firm trzęcich z wyjątkiem zwykĘch przyjęĘchpraktyk biznesowych.

OCHRONł ŚnOU OWISKA I ZRÓWNOWAZON E Z ARZ ĄDZANIE

Zagadnienie ochrony środowiska ma dla Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dremex sp. z o. o,

wysoki priorytet w prowadzęniu działalności. Podejmujemy starania w celu minimalizacji emisji

i zuĘcia energii w ramach czynności, które są ekonomicznie i konkurencyjnie uzasadnione.

Podejmując działania ukierunkowane na wytworzenie nowych produktów bądź wdrażając nowe

procesy produkcyjnę zawszę mamy na u:wadze ich wpływ na środowisko nafuralne oraz

konieczność przeciwdziałania i minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaĘwań. Mając

świadomoś ć ograniczonego poziomu zasobów środowiska nafuralnego dbamy o to, aby surowce

były wykorzysĘwane w sposób efektywny.

PoUrNoŚĆ r rouuNIKACJA
Pracownicy Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Dremex sp, z o. o. mają obowiązek traktowaó jako

poufne i chronić wszystkie dane, informacje i wiadomośc,bezwzględu na ich formę doĘczące

szeroko rozumianej dziaŁalności firmy, jej partnerów biznesowych i klientóW a w szczególnoŚci te,

które wprost lub w sposób dorozumiany zostaĘ uznane za tajemnice przedsiębiorstwa. Obowiązek

zachowania poufności i ochrony danych, informacji i wiadomości istnieje w trakcie zatrudnięnia

lub wykonywania świadczeń na rzęaz firmy, a takżę po ustaniu współpracy do momentu utraty

przęzww. wartości gospodarczej,nie mniej jednak niżprzez 5 pełnych lat. i'
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA WŁASNOŚCI SrnON TRZECICH
Dane osobowe mogą byó gromadzone, przetwarzane lub wykorzysĘwane w ramach działalności

fir-y tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami

Pfawa. Przechowywanie danych prowadzone jest z zachowaniem najwyższych standardów, które

Pozvvalają na uniknięcie dostępu do łch danych osób nieupoważnionych zgodnie

zobowiązującymi przepisami prawa. Zapewnione zostało prawo dostępu do gromadzonychdanych

otaz pozostałe uprawnienia wynik ające z obowiązuj ą cy ch ptzepisów prawa.

REALIZACJA I MONITOROWANIE

Zasady zawarte w przedstawionym Kodeksie postępowania stanowią podstawę kultury

otganizacyjnej i funkcjonowania Przedsiębiorstwo Wielobranźowe Dremex sp. z o. o. Kużdy

P rac o wnik zob ow iązany j e st do ich pr ze str ze g ani a.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dremex sp. z o. o, zapewnia wdrożenie niniejszego kodeksu

postępowania i monitoruj e spo sób przestr ze gania wynikaj ą cy ch zeń zasad.
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