
Polityka Etyki firmy P. W. HOBBY Piotr Matuszewski

Drodzy pracownicy, drodzy kontrahenci!

Ja, Piotr Matuszewski, Właściciel firmy P. W. HOBBY, wierzę, że etyczne i
odpowiedzialne postępowanie jest nie tylko właściwe co do zasady, ale jest tez istotne z
punktu widzenia prowadzenia działa|ności. Polityka Etyki przyczynia się do budowania
kultury etycznego i uczciwego postępowania, stanowiąc przewodnik prowadzenia
działalności we właściwy sposób,

Przedstawiam Wam Politykę Etyki, która jest zbiorem zasad i wartości
odzwierciedlających przekonania osób tworzących i zarządzających firmą P. W, HOBBY
Piotr Matuszewski.

JednoczeŚnie zobowiązuję wszystkich pracowników i kontrahentów do stosowania się do
zasad określonych w Polityce Etyki, atakże:

. okazywania szacunku w miejscu pracy;

. postępowania w sposób uczciwy na rynku;

. zapewntenia etycznego podejścia do naszej działalności; oraz

. odpowiedzialnego wykonywania pracy narzecz naszych klientów

Niezależnie od stanowiska, jakie zajmujesz i rodzaju współpracy, zasady Polityki Etyki
mają stanowiĆ podstawę wszystkich podejmowanych przezciebie decyzjibiznesowych,

Pragnę Was poinformować, że odrębnym zarządzeniem powołałem Pełnomocnika
Właściciela ds. Etyki. Odpowiada on za uchwalenie i aktualizację Polityki Etyki, promowanie
jej wewnątrz i na zewnątrz firmy, nadzor nad jej egzekwowaniem, a takżę za wdrńanie
standardów dotyczących praw człowieka i stworzenie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy,

Dla zapewnienia pełnej realtzacji zasad wskazanych w Polityce Etyki wprowadzam Politykę
Etyki opartą na Kodeksie Podstawowym ETI o następującej treści:

§1
Postanowienia ogóIne

1. Celem ustalenia Polityki jest zapewnienie przestrzegania wyrażonych w niej zasad
etycznych zarówno przęz firmę P. W, HOBBY Piotr Matuszewski, jej pracowników,
współpracowników, atakżę współpracuj ące z niąpodmioty.

2. Polityka jest rozpowszechniana wśród pracowników i klientów firmy P. W. HOBBY
Piotr Matuszewski poprzez jej publikację na stronie internetowej, wysyłanie pocztą
elektroniczną, poinformowanie pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w
firmie.

3. Polityka obowiązuje Zarząd
Matuszewski, ktorzy tym
przestrzegania.

i wszystkich pracowników P. W. HOBBY Piotr
samym są zobowiązani do jej bezwzględnego

§2
Polityka doĘczy następujących obszarów:

l. Zatrudniania pracowników, ich rozwoju ibezpieczeństwa w miejscu pracy



2. Bezpieczeństwa informacji i danych powierzonych firmie P. W. HOBBY Piotr
Matuszewski

3. Ochrony środowiska i dzińań ekologicznych,
4. Standardów współpracy z klientami.

§3
zatrudnianie i rozwój pracowników, bezpieczeństwo w miejscu pracy

1. Zobowtązujemy się jako firma i indywidualne jednostki do przestrzegania praw
człowieka.

2. Zatrudnienie w Firmie P. W. HOBBY Piotr Matuszewski jest dobrowolne,
je dno znacznie sprzec iwi amy s i ę j akimko lwiek fo rmo m pracy przymus owej .

3. W procesie rekrutacji, zatrudniania, jak i rozwoju zawodowigo pracowników P. W.
HOBBY Piotr Matuszewski prowadzi sprawiedliwą politykę opartą na zasadzie
równego traktowania.

4. Respektujemy prawo pracowników do zrzeszania się. Przedstawiciele pracowników, nie są dyskryminowani i mają swobodę wykonywania funkcji przedstawicielskich w
miejscu pracy. W firmię powołano Radę Pracowniczą, w której skład wcho dzi trzęch
przedstawicieli, wybranych na drodze demokratycznego głosowania.

5. P. W. HOBBY Piotr Matuszewski bezwzg|ędnie przestrzega zasadbezpieczeństwa i
higieny pracy, szkoli w tym zakresie swoich pracowników, a takżę wdraża
rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo jej pracowników uwzględniające aktualny
stan wiedzy technicznej oraz zagrożenia.

6. Pracownicy mają zapewniony dostęp do czystych toalet, wody pitnej i higienicznych
warunków do przechowywania i spożywania żywności.

7. Sprzeciwiamy się nielegalnemu wykorzystywaniu pracy dzieci, zaś zatrudnianie osób
młodocianych dopuszczalne jest v,ryłącznie na zasadach przewidzianych w przepisach
prawa pracy.

8. P. W. HOBBY Piotr Matuszewski wypłaca pracownikom regularne i godziwe
wynagrodzenie za pracę, nienaruszające prawnych wymogów dotyczących
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wszystkim pracownikom przedstawiane będą
ich warunki wynagradzanta przed rozpoczęciem pracy, zaś w odniesieniu d,o płacy za
dany okres -przy każdej wypłacie. Stosowanie potrąceń z wynagrodzenia jakó środka
dyscyplinującego jest niedopuszcza|ne; dokonywanie potrąceń możliwe jest wyłącznie
nazasadach i w granicach przewidzianych przepisami prawa.

9. Czas pracy określony jest umową. Godziny nadliczbowe są dobrowolne i przysługuje
za nie wyższa stawka wynagrodzenia. Całkowita liczba godzin przepracowanych nie
może przekraczaó norm przewidzianych w przepisach prawa.

70.Przęstrzegamy zakazu dyskryminacji, tj. nierównego traktowania w szczególności ze
względu na płeĆ, rasę, status społeczny, narodowość, pochodzenie etniczne, religię,
niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie lub przekonania polityczne,
PrzYna|eżnoŚĆ związkową wiek czy stan cywilny, atakżębezwzg|ędu na zatrudnienie
na czas okreŚlony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym vłymiarze czasu
pracy.

1 l. Zobowiązujemy się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa
pracy) w tym wszelkich jego zapisów związanych z przyjmowaniem do pracy,
zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników.

12, P. W. HOBBY Piotr Matuszewski podejmuje starania, by środowisko pracy w firmie
było wolne od mobbingu oraz innych form przemocy (zarówno fizycznej, jak i
psychicznej), zarówno ze strony przełożonych jak i innych pracowników czy osób
trzecich,



§4
Bezpieczeństwo informacji i danych powierzonych P. W. HOBBY Piotr

Matuszewski
P. W, HOBBY Piotr Matuszewski przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów
prawa i regulacji związanych z ochroną własności intelektualnej, informacjami
stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ochroną danych osobowych.
Cele związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji realizowane są poprzęz
tozw|ązanla informatyczne, wewnętrzne procedury jak również szkolenia
pracowników,
Pracownicy są odpowiedzialni za prawidłowe wykorzystywanie zasobów P. W.
HOBBY Piotr Matuszewski (własności intelektualnej, oprogramowania, sprzętu,
surowców oraz wszelkich innych narzędzi potrzebnych i zapewnionych ptzez
organizację do realizacji obowiązków) zgodni e z zasadami i procedurami firmy.
Pracownicy są zobowiązani chronić wszelkie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa jak również informacje poufne pozyskane od klientów i partnerów
biznesowych P. W. HOBBY Piotr Matuszewski
Każdy pracownik P. W. HOBBY Piotr Matuszewski jest zobligowany zwracac
szczególną uwagę na przestrzeganie wszelkich przepisów, regulacji i procedur
zwtązanych z ochroną, przetwarzaniem, wykorzystywaniem oraz poufnością danych
osobowych.

§6
Ochrona środowiska i dzialania ekologiczne

P. W. HOBBY Piotr Matuszewski przestrzega obowiązujących przepisów prawa w
zakresie ochrony środowiska.
Ograniczamy wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, minimalizując
zużycie zasobów naturalnych oraz wytwarzania odpadów.
W sposób ciągły uświadamiamy swoich pracowników na temat możliwych do
podjęcia w zakładzie działań ekologicznych.

§7
Standardy wspólpracy z klientami

1. Budujemy z klientami relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym szacuŃu.
2. Przestrzegamy podjętych zobowiązań i dokładamy starań aby dostarczyć

zadeklarowaną jakość produktów. Stale weryfikujemy potrzeby swoich klientów w
tym zakresie.

3. Przesttzegamy zasad uczciwej konkurencji.
4. Nie akceptujemy żadnychprzejawów i form korupcji.

§8
postanowienia końcowe

1. Wszelkie przypadki naruszenia postanowień Polityki Etyki winny być niezwłocznie
zgłaszane do Pełnomocnika ds, Etyki na adres mailowy leszek.blazejewski@vitapol.pl
lub pod nr telefonu 52 38I 07 3l węw.22] ,

Kobylarnia, 10.11 .202I r.
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Zapoznałem się i akceptuję Politykę Etyki P. W. HOBBY


