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KODEKS ETYKI 



Szanowni Państwo,

Pracownicy Spółki Modern Metal Sp. o. o.

Mam przyjemność przekazać na Państwa ręce Kodeks Etyki Spółki Modern Metal Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dokument ten określa wartości oraz zasady postepowania przyjęte przez Spółkę Modern Metal oraz wyznacza właściwy kierunek rozwoju

kultury organizacyjnej Spółki w relacjach między pracowniczych, jak również w relacjach zewnętrznych.

Ujęte w tym dokumencie standardy odzwierciedlają politykę, misję i ideały, które powinny przyświecać każdemu pracownikowi

Spółki w codziennej pracy. Mam nadzieję, że wartości zapisane w tym dokumencie będą drogowskazem dla pracowników Spółki Modern

Metal Sp. z o.o. , a dla naszych Klientów, Kontrahentów oraz otoczenia zewnętrznego będą ważną informacją o wzorcach postępowania

respektowanych przez Spółkę.

Mam świadomość, że Kodeks Etyki nie wyczerpuje wszystkich sytuacji jakie mogą pojawić się w bieżącej pracy ale ufam, że

najlepszym doradcą będzie wtedy zdrowy rozsądek oraz trzeźwa ocena sytuacji.

Wierzę, że profesjonalizm oraz etyka zawodowa przyczyni się do rozwoju Spółki Modern Metal Sp. z o. o. jak i pracowników w niej

pracujących.

Z poważaniem,

Ewa Triebert

Prezes Zarządu
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Wizerunek Spółki
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Każdy pracownik, wypowiadając się o Spółce w relacjach służbowych lub prywatnych buduje jej wizerunek,

dlatego też tak ważne jest aby pracownicy Spółki prezentowali obraz Spółki w sposób właściwy. Szanowali swojego

rozmówcę i nie naruszali godności drugiego człowieka. Wypowiadali się zgodnie z normami etycznymi i

biznesowymi.

Za informację poufną, należy uznać każdy przekaz, który nie jest przeznaczony do upublicznienia, między

innymi: dane techniczne, technologiczne, organizacyjne, dane osobowe w tym dane o zarobkach, tajemnice

handlowe, plany biznesowe, plany marketingowe, dane Kontrahentów, Klientów, bazy danych itd.

Informacji poufnych bezwzględnie nie wolno ujawniać osobom trzecim za wyjątkiem kwestii wymaganych

prawem lub pisemnej zgody swojego przełożonego. Każdy Pracownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań,

aby zapobiec nieumyślnemu ujawnianiu informacji poufnych, które stanowią tajemnice Spółki.

Informacje poufne

Majątek i zasoby Spółki

Majątek Spółki jest wartością Spółki wykorzystywaną w codziennej pracy do osiągnięcia określonych celów.

Efektywne wykorzystanie zasobów pozwala na powiększanie majątku Spółki tworząc stabilne miejsce pracy dla

swoich Pracowników. W związku z powyższym, każdy Pracownik powinien dbać o majątek Spółki i wykorzystywać

go w sposób właściwy i efektywny. Każdy Pracownik powinien chronić własność Spółki przed uszkodzeniem,

niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, kradzieżą lub zniszczeniem. Spółka ma prawo do nadzoru i kontroli

sposobów wykorzystania swoich zasobów przez Pracowników w ramach obowiązującego prawa. Dotyczy to również

wszelkich danych firmowych zapisanych w formie elektronicznej .
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Zatrudnienie i rozwój 

Spółka Modern Metal Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby tworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko dla

swoich Pracowników. Zatrudnienie, wynagradzanie i awansowanie Pracowników jest zgodne z obowiązującym

prawem. Zatrudniamy i awansujemy naszych Pracowników na podstawie ich indywidualnych zdolności, umiejętności,

pracy w zespole, jak również na podstawie ich osiągnięć zawodowych.

Kandydaci do pracy, jak i Pracownicy Spółki oceniani są na zasadzie równości, bez dyskryminacji ze względu na

płeć, wyznanie, wiek, orientację seksualną, przekonania osobiste, pochodzenie społeczne, uwarunkowania fizyczne

oraz narodowość.

Spółka zapewnia swoim Pracownikom przygotowanie do pracy oraz niezbędne narzędzia.

Spółka zachęca swoich Pracowników do innowacyjności i zaangażowania. Spółka stawia na Pracowników

ambitnych, uczących się, otwartych na nowe wyzwania.

Spółka oczekuje, że każdy Pracownik dołoży wszelkich starań aby rozwijać rozwój osobisty. Spółka umożliwia

swoim Pracownikom podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w drodze szkoleń, realizacji nowatorskich

projektów i innych form wewnątrz organizacji, jak również ofertowanych na rynku.

Spółka dba o bezpieczeństwo Pracowników, przestrzegając przepisów BHP. Za niedopuszczalne Spółka uznaje 

wykonywanie czynności służbowych pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. 

Spółka nie akceptuje żadnych form naruszania nietykalności cielesnej, poniżania, prześladowania lub nękania.

Każdy Pracownik zobligowany jest do zgłaszania wszelkich przejawów mobbingu i dyskryminacji.

Zabrania się:

- Stosowania wszelkich form mobbingu;

- Wykorzystywania swojej pozycji w Firmie do osiągania korzyści osobistych;

- Rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, plotek itd.;

- Podejmowania działań tworzących konflikt interesów pomiędzy Spółką a prywatnym interesem Pracownika lub

osobą z nim powiązanym;

- Działania na szkodę Spółki.
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Jakość pracy, podejście do obowiązków

Wszyscy Pracownicy zobowiązani są do:

- Wykonywania swoich czynności i obowiązków zawodowych z zachowaniem najwyższej rzetelności,

terminowości oraz odpowiedzialności przestrzegając regulacji wewnętrznych oraz powszechnie

obowiązującego prawa;

- Propagowania najlepszych standardów i praktyk;

- Utożsamiania się z celami Spółki;

- Podejmowania inicjatyw służących do osiągania celów Spółki;

- Dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z innymi Pracownikami;

- Efektywnego wykorzystania czasu pracy;

- Wykorzystywania wszelkich urządzeń i narzędzi, zgodnie z ich przeznaczeniem;

- Dbania o kulturę osobistą i bezpieczeństwo pracy;

- Dbania o właściwą komunikację wewnętrzną pomiędzy Pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji;

- Dbania o właściwy przepływ informacji wewnątrz Spółki;

- Unikania zachowań, które mogły być uznane za niestosowne;

- Dbania o dobrą atmosferę w pracy;

- Przestrzegania zasad poufności stanowiących tajemnicę Spółki, Klientów lub Kontrahentów, które uzyskał w

ramach wykonywania czynności służbowych;

- Unikania konfliktów.
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Wzajemny szacunek 

Zasadą jaka powinna przyświecać każdemu Pracownikowi niezależnie od zajmowanego stanowiska jest

budowanie wzajemnych relacji.

Każdy Pracownik powinien:

- Odnosić się z należytym szacunkiem do innych Pracowników, Kontrahentów lub Klientów;

- Budować wzajemne zaufanie;

- Szanować opinie innych;

- Realizować postawione przed nim zadania wykorzystując posiadaną wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie;

- Dostrzegać potrzeby innych Pracowników i starać się im pomóc w codziennej pracy;

- Dbać o kulturę wypowiedzi i ubioru;

- Zachowywać się godnie poza miejscem pracy, zwracając szczególną uwagę na sytuacje, w których Pracownik

może być identyfikowany ze Spółką;

- Dbać o bezpieczeństwo swoje jak również innych pracowników.

Konflikty

Mamy świadomość, że w trakcie wykonywania czynności służbowych mogą pojawić się sytuacje

konfliktowe. W takim przypadku należy je rozwiązywać bezpośrednio z zainteresowanym Pracownikiem, w jak

najmniejszym gronie.



Spółka nie będzie tolerować konfliktów wewnątrz organizacji jak również wszelkich działań wokół konfliktu

np. potęgowania problemów itd.

Tylko skuteczna współpraca i komunikacja wewnątrz Spółki przyczynią się do sprawnego działania Spółki i

osiągania określonych celów.

Wszelkiego rodzaju konflikty należy zgłaszać do bezpośredniego przełożonego.

Każdy konflikt należy rozwiązać jak najszybciej zwracając uwagę na szczerość, przejrzystość wypowiedzi oraz

polubowne rozstrzygnięcie spraw spornych. Należy również zwrócić uwagę na emocje, które powinny być

stonowane.
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Konflikt Interesów  

Spółka Modern Metal Sp. z o.o. przestrzega uczciwej konkurencji oraz zapobiega wszelkim działaniom

niezgodnym z obowiązującym prawem.

Pracownicy Spółki muszą unikać sytuacji mogących rodzić konflikt pomiędzy interesem osobistym lub

osób z nimi powiązanymi, a interesem Spółki. Konflikt ma miejsce wtedy, gdy pracownik ma możliwość

decydowania lub podejmowania działań w imieniu Spółki, w sposób przynoszący jemu lub osobie z nim

powiązanej określone korzyści.

W przypadku jeżeli pojawi się takie zagrożenie, wówczas należy niezwłocznie powiadomić przełożonego.

Takie działanie przyczyni się do wyeliminowania niejasnych sytuacji.

Zakaz konkurencji

Każdego pracownika Spółki obowiązuje zakaz konkurowania z podstawową działalnością Spółki.

Praca na rzecz innej firmy lub współpraca z inną Firmą będzie wymagała pisemnej zgody przełożonego.

W przypadku konfliktu interesów, Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia Pracownikowi dostępu do

informacji poufnych stanowiących tajemnicę Spółki, lub w przypadku braku pogodzenia współpracy, rozwiązania

umowy o pracę z Pracownikiem.
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Przyjmowanie i wręczanie upominków

Pracownikom Spółki zabrania się przyjmowania i wręczania jakikolwiek korzyści materialnych (między innymi

takich jak: upominki, zaproszenia na posiłki, konferencje, seminaria, szkolenia, wyjazdy itd.) jednoznacznie

kojarzonymi z niewłaściwym działaniem, mającymi wpływ na biznes. Jeżeli Pracownik ma jakiekolwiek wątpliwości

związane z tego typu sytuacjami powinien poprosić o radę bezpośredniego przełożonego.

Korupcja

Pracownikom Spółki zabrania się wszelkiej formy działań o charakterze korupcyjnym, przez które rozumie

się bezpośrednie lub pośrednie żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie jakiejkolwiek nienależnej

korzyści majątkowej lub osobistej lub jej obietnicy, w zamian za działanie lub zaniechanie działań w związku z

pełnieniem funkcji w Spółce.

Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jaki i dla osoby powiązanej z

Pracownikiem, w szczególność będą to wartości pieniężne, prezenty, usługi, przejawy gościnności, zaproszenia

na wszelkiego rodzaju imprezy, szkolenia, sympozja, seminaria a także oferty pracy.



O
C

H
R

O
N

A
 Ś

R
O

D
O

W
IS

K
A

 Ochrona środowiska  

Spółka Modern Metal Sp. z o.o. szanuje środowisko naturalne i dąży do ograniczenia wpływu na niego.

Posiadamy system zgodny z normą PN EN ISO 14001:2015 stanowiący istotny element systemu zarządzania

procesami.

Skupiamy się na stosowaniu przyjaznych środowisku technologii.

Naszym celem jest efektywne korzystanie z zasobów. Wdrożyliśmy system segregacji odpadów, a

odzyskane w ten sposób odpady papieru, tektury, tworzyw sztucznych oraz baterii poddane recyklingowi

stanowią pełnowartościowy surowiec do ponownego wykorzystania.
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Przestrzeganie  Kodeksu i zgłaszanie naruszeń  

Pracownicy Spółki Modern Metal Sp. z o.o. zobowiązani są do przestrzegania zawartych w Kodeksie Etyki

zasad.

Każde naruszenie zapisów Kodeksu Etyki może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną, w tym

zwolnieniem z pracy, a w szczególnych przypadkach również odpowiedzialnością karną.

Pracownicy zobowiązani są do zgłaszania wszelkich niezgodnych z Kodeksem lub obowiązującym prawem

praktyk, działań itd.

W stosunku do osób zgłaszających, nie zostaną wszczęte żadne działania dyscyplinarne, z zastrzeżeniem do

osób wnoszących bezpodstawne lub fałszywe oskarżenia.

Pracownicy mają stały dostęp do Kodeksu Etyki. Każda zmiana treści jest przekazywana Pracownikom na

bieżąco.



Modern Metal Sp. z o.o. 
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