Kodeks Krak Master Sp. z o. o.
Wstęp
Kodeks etyki w biznesie jest zbiorem zasad, który został utworzony po to, aby
wyznaczyć podstawowe standardy etyczne i prawne, którymi będziemy
kierować się na co dzień w naszej pracy.
Prawa człowieka
Prawa człowieka to fundamentalne zasady, do których uprawniony jest każdy
człowiek. Jako pracodawca dbamy o to, aby nasze działania prowadzone
były z uwzględnieniem praw i potrzeb naszych pracowników.
•

Procesy rekrutacyjne, ścieżki rozwoju zawodowego, oceny
pracownicze, przyznawanie awansów i wynagradzanie pracowników,
odbywają się na podstawie jasno przyjętych zasad i kryteriów, które
służą zagwarantowaniu równego traktowania wszystkich pracowników i
kandydatów.
• Nie tolerujemy żadnych przypadki dyskryminacji ze względu na rasę,
kolor skóry, płeć, orientację seksualną, wiek, religię, pochodzenie
etniczne, narodowe lub społeczne, status majątkowy, poglądy
polityczne bądź inne, niepełnosprawność, urodzenia czy inne aspekty.
• Przestrzegamy zakazu pracy dzieci poniżej 15 roku życia,
• Deklarujemy wolności zgromadzeń
• Nie zgadzamy się na stosowanie pracy przymusowej i niewolniczej
• Zobowiązujemy się do tego, by każdy pracownik i potencjalny
pracownik był traktowany w sposób uczciwy.
• Zobowiązujemy się do promowania środowiska pracy wolnego od
wszelkich postaci molestowania, wyzysku, maltretowania i przemocy
• Deklarujemy przestrzegania
wszystkich przepisów dotyczących
warunków zatrudnienia, w tym przepisów dotyczących podstawowego
czasu pracy, płacy minimalnej i pracy w nadgodzinach.
Dokładamy wszelkich starań, by szanować i propagować prawa człowieka w
relacjach z podwykonawcami i klientami. Będziemy to czynić poprzez
aktywne zaangażowanie kontrahentów, monitoring oraz odpowiednie zapisy
umowne.
Uczciwość w transakcjach handlowych z partnerami biznesowymi
Zgodnie z misją naszej firmy pragniemy w oparciu o uczciwość i rzetelność
naszych usług tworzyć partnerskie relacje zarówno z naszymi klientami jak i
podwykonawcami. Firma Krak Master rzetelnie reguluje swoje wszelkie

należności. Promuje uczciwe i zgodne z rzeczywistością ustalanie kosztów i
korzyści, co ma wpływ na zapewnienie uczciwych cen, terminów dostaw i
stabilnych umów. Nasze oferty są przejrzyste i nie zawierają nieuczciwych

kruczków. Uczestniczymy w programie rzetelna firma, stając się
wiarygodnym partnerem dla naszych kontrahentów.
BHP
Do naszych obowiązków należy dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo
pracowników. Celem Krak Master jest praca bez wypadków, urazów oraz
utrzymanie dobrej kondycji pracowników w miejscu pracy. Zapewnimy
naszym pracownikom szkolenia BHP, bezpieczne miejsce pracy, dostęp do
przyborów pierwszej pomocy, a także możliwość aktywnego spędzenia czasu
po godzinach pracy.
Środowisko
Firma Krak Master Sp. z o. o. zobowiązuje się przestrzegać wszystkich
obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska.
Staramy się chronić środowisko naturalne, oszczędzać energię i zasoby
naturalne, segregować odpady, a także zapobiegać zanieczyszczeniom,
stosując odpowiednie zapisy w umowach z przewoźnikami.
Konkurencja
Firma Krak Master Sp. z o.o. oraz jej pracownicy prowadzą swoją działalność
zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, nie dyskredytują swoich
konkurentów, oraz
nie stosują nieetycznych i nielegalnych praktyk
biznesowych.
Ochrona danych
Wszyscy pracownicy są zobowiązani do ochrony majątku firmy, w
szczególności do ochrony danych stanowiących tajemnice służbową. Dane
klientów, dostawców i innych współpracujących z nami podmiotów, a także
dane osobowe naszych pracowników są chronione przed nieuprawnionym
dostępem.
Korupcja
Pracownicy firmy Krak Master Sp. z o.o. przeciwstawiają się korupcji i
przekupstwu. Nie przyjmują łapówek ani żadnych innych niewłaściwych
korzyści finansowych. Nie przekazują drogich prezentów Klientom, czy
urzędnikom państwowym, celem uzyskania korzyści biznesowych.
Dozwolone są jedynie zwyczajowe drobne upominki dla Klientów, dostawców
i innych partnerów biznesowych (najlepiej z logo firmy) a także okazjonalne
poczęstunki w celu utrzymania dobrych stosunków.

Zakończenie

Kodeks etyki obowiązuje wszystkich pracowników spółki Krak Master.
Jesteśmy przekonani, że poszanowanie tych wartości przekłada się na
sukces przedsiębiorstwa. Będziemy dążyć również do tego, by nasza
polityka była znana i przestrzegana przez naszych podwykonawców i
kontrahentów. Kierując się zasadami etyki nie zapominamy o przepisach
prawa.

