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KODEKS ETYCZNY 

Masterchem Logoplaste Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą 

preform oraz opakowań i zamknięć z tworzyw sztucznych. Podstawą rozwoju naszej firmy jest 

zadowolenie klientów, dlatego też w szczególny sposób dbamy o wysoką jakość naszych 

produktów. W celu zapewnienia efektywności z jednoczesnym wymogiem uczciwości firma 

Masterchem Logoplaste Sp. z o.o. przyjęła trzy wartości: 

* szacunek * odpowiedzialność * uczciwość

Tym samym firma Masterchem Logoplaste Sp. z o.o. zobowiązuje się: 

■ Zapewniać bezpieczeństwo i ochronę zdrowia wszystkich osób, których dotyczy jej
działalność, oraz bezpieczeństwo swoich urządzeń i obiektów;

■ Chronić środowisko naturalne, panując nad zagrożeniami i zmniejszając swoje
oddziaływanie na człowieka i przyrodę;

■ Rozwijać kompetencje pracowników, doceniać ich wkład, dbać o jakość życia w pracy
i prowadzić konstruktywny dialog z pracownikami i ich przedstawicielami;

■ Zapobiegać i eliminować z życia zawodowego wszelkie przypadki niesprawiedliwości
lub dyskryminacji oraz wszelkie przypadki przymusu, przemocy lub mobbingu;

■ Szanować wyznanie i przekonania każdej osoby oraz organizacje polityczne,
związkowe i religijne, nie wspierając żadnej z nich w sposób szczególny;

■ Przeciwdziałać oszustwom i korupcji we wszystkich formach;
■ Uważnie słuchać interesariuszy: pracowników, klientów, dostawców, wspólników,

organizacji pozarządowych i władz, i przekazywać im należne im informacje;
■ Nie narzucać pracownikowi celu sprzecznego z wartościami i zobowiązaniami

etycznymi firmy;
■ Zagwarantować każdemu pracownikowi, który zetknął się z sytuacją sprzeczną z

wartościami i zobowiązaniami etycznymi firmy, prawo zgłoszenia tego faktu
kierownictwu lub wyznaczonej do tego celu osobie w spółce lub, w razie konieczności
i w ostateczności Wspólnikom  zachowaniem pełnej dyskrecji i bez ryzyka represji.

■ Zagwarantować pracownikom wolność do zrzeszania się
■ Nie zatrudniać dzieci
■ Przestrzegać zapisów dotyczących czasu pracy wynikających z Regulaminy Pracy
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Każdy pracownik firmy Masterchem Logoplaste Sp. z o.o. zobowiązuje się: 

SZANOWAĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA 

■ Szanować innych (w tym Interesariuszy firmy i osób z zewnątrz niezwiązanych z firmą)
i ich prawa, nie okazywać nietolerancji, nie dyskryminować, nie stosować przemocy
fizycznej ani psychicznej;

■ Opierać stosunki zawodowe na uważnym słuchaniu, dialogu, zaufaniu i pracy
zespołowej;
■ Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
■ Szanować i chronić prywatność kolegów, klientów i osób trzecich oraz stosować się

do procedur ochrony danych osobowych ustalonych zgodnie z prawem danego kraju;
■ Korzystać z wolności słowa w miejscu pracy w sposób niegodzący w wartości,

bezpieczeństwo i działalność firmy lub jej spółki.

DZIAŁAĆ UCZCIWIE 

■ Stosować zasadę zero tolerancji dla jakiejkolwiek formy oszustwa i korupcji;
■ Stosować się do ograniczeń i norm obowiązujących w spółce w zakresie wręczania i

przyjmowania prezentów i zaproszeń;
■ Zgłaszać przełożonemu lub wyznaczonej do tego celu osobie w spółce lub

Wspólnikom, zgodnie z procedurą szanującą prywatność, każdy potencjalny konflikt
między swoim interesem osobistym (lub osoby bliskiej) a interesem firmy lub jej
spółki;

■ Nie wykorzystywać do prywatnych celów poufnych informacji uzyskanych w związku z
pracą zawodową.

CHRONIĆ MAJĄTEK FIRMY 

■ Szanować materialny i niematerialny majątek przedsiębiorstwa i starać się korzystać z
niego jak najlepiej i jak najmniejszym kosztem, wykluczając jakikolwiek użytek do
celów prywatnych, który jest zakazany lub niezgodny z interesami i wartościami
firmy;

■ Przestrzegać ustalonych ograniczeń w korzystaniu ze służbowych środków
komunikacji do celów prywatnych i nie przekazywać treści obraźliwych, oszczerczych,
czy wyrażających brak szacunku dla drugiego człowieka;

■ Odpowiedzialnie korzystać z informacji posiadanych w związku z pracą zawodową i
przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poufności, w szczególności w zakresie danych
wrażliwych;

■ Odpowiedzialnie korzystać z wszelkich mediów, w szczególności z serwisów
społecznościowych, nie rozpowszechniając żadnych informacji mogących zaszkodzić
bezpieczeństwu własnemu czy kolegów ani interesom firmy.
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SZANOWAĆ INTERESARIUSZY FIRMY 

■ Wobec klientów: postępować uczciwie i sprawiedliwie, odpowiadając na ich
potrzeby, upewniając się co do jakości i bezpieczeństwa sprzedawanego produktu lub
usługi, i przestrzegając praw konsumentów;

■ Wobec dostawców: postępować uczciwie i bezstronnie, a w ramach umowy, dbać o
wspólne przestrzeganie wartości i zobowiązań firmy

■ Wobec władz publicznych: lojalnie i odpowiedzialnie realizować wszelkie działania
informacyjne lub lobbingowe, wykluczając wszelkie praktyki korupcyjne i
przestrzegając obowiązujących zasad.

POSTĘPOWAĆ ETYCZNIE 

■ Stosować standardy etyki Firmy oraz Grupy Logoplaste starając się dawać przykład
swoim zachowaniem i promować Kodeks Etyki w pracy i kontaktach zawodowych.

Postanowienia końcowe 

Osobą sprawującą nadzór nad Kodeksem Etycznym w zakresie merytorycznym jak i 
wykonawczym jest Piotr Wasilewski – Prezes Zarządu. Wszelkie uwagi, propozycje i skargi 
dotyczące niniejszego kodeksu i zasad z niego wynikających należy składać zgodnie z wytycznymi 
Systemu Zgłaszania Uwag zapisanych w osobnym dokumencie. Kodeks wraz z dokumentami 
uzupełniającymi będzie podlegając corocznej weryfikacji podczas Przeglądu Systemu Zarządzania 
Jakością. 

Piotr Wasilewski, Prezes Zarządu, 18-12-2020 
………………………………………………………… 
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