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Firma „Wropak” Halina Młyńska we wszelkich czynnościach biznesowych 

przestrzega nie tylko obowiązującego prawa, ale również zasad etycznych. Jako 

przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie wprowadza niniejszy Kodeks Etyki, który 

obowiązuje wszystkich pracowników firmy.  

Za jego przestrzeganie odpowiedzialny jest Właściciel firmy, który poleca kadrze 

kierowniczej respektowanie i nadzorowanie opisanych zasad oraz reagowanie w sytuacji 

ich naruszenia.  

Zasady postępowania opisane w kodeksie dotyczą pracowników firmy, Klientów, 

dostawców, konkurencji i innych partnerów zewnętrznych oraz środowiska. 

 

 

„Wropak” a Pracownicy 

„Wropak” przestrzega międzynarodowe standardy dotyczące praw człowieka oraz 

prawa pracy, traktując je z szacunkiem jako fundamentalne i powszechne. Traktuje życie i 

zdrowie pracowników jako wartości najwyższe podlegającą szczególnej ochronie. 

Respektuje i realizuje przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, dba  by 

pracownicy zawsze byli traktowani zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami. 

Przestrzega zakazu dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie 

etniczne, religię, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, związek lub 

przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny. Gwarantuje wolność poglądów, sumienia i 

religii oraz swobodę przekonań i wypowiedzi. 

Ponadto: 

 „Wropak” nie zatrudnia osób poniżej 16 roku życia, 

 pracownik ma możliwość wypowiedzenia umowy w każdym momencie, 

 pracownicy nie zostawiają zarówno depozytów, jak i dowodów tożsamości w chwili 

przyjścia do pracy, 

 pracownikom zapewniamy bezpieczne warunki środowiska i pracy, 

 wobec pracowników niedopuszczalne jest stosowanie przemocy, agresji słownej i 

cielesnej, 

oraz przymusu i kar cielesnych, 

 pracownicy pracujący w pełnym wymiarze godzin, otrzymują za swoją pracę 

wynagrodzenie równe bądź wyższe minimalnej płacy krajowej, 

 wszyscy stali pracownicy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. 

 



 

 

 

„Wropak” jako pracodawca chroni, zastrzeżone ustawowo, informacje dotyczące 

pracowników. Przełożeni dbają o poszanowanie tajemnic i innych dóbr osobistych 

podwładnych. Firma angażuje się w rozwój pracowników poprzez pomoc w podnoszeniu i 

rozszerzaniu wiedzy i kwalifikacji związanych z pracą. Szkolenia są zgodne ze stanowiskiem 

zajmowanym przez pracownika. O dostępności szkoleń pracownicy są informowani w 

sposób jawny i kompletny.  

Pracownik jest odpowiedzialny za osiąganie postawionych przed nim zadań i celów, 

podnoszenie własnych kwalifikacji, godne reprezentowanie firmy, lojalne postępowanie, 

przestrzeganie obowiązujących we „Wropak” wartości, zasad i przepisów. Naszym celem 

jest ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług. Posiadamy świadomość 

współodpowiedzialności i wpływu na rozwój firmy. Szukamy optymalnych rozwiązań dla 

pojawiających się problemów. Jesteśmy odpowiedzialni za powierzone nam informacje i 

mienie firmy oraz ich wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest 

wykorzystywanie pracy we „Wropak” do osiągania nieuprawnionych osobistych korzyści. 

Nie wykorzystujemy kontaktów z Klientami do uzyskiwania możliwości preferencyjnych 

zakupów, ani w żaden inny sposób - wykraczający poza dochody i korzyści z tytułu 

zawartej z pracodawcą umowy. Nie czerpiemy korzyści materialnych w związku z pełnioną 

funkcją i zajmowanym stanowiskiem. 

Wewnętrzne kontakty służbowe opieramy na profesjonalizmie i wzajemnej 

życzliwości. Współpracę pomiędzy zespołami powinny cechować: otwartość i wychodzenie 

naprzeciw potrzebom współpracowników. Relacje między pracownikami, zespołami itp. 

opieramy na szacunku, zrozumieniu, życzliwości i bezinteresowności oraz wspólnym 

zaangażowaniu i wymianie doświadczeń służących rozwojowi „Wropak”. Przyjmujemy, że 

interes firmy jest ważniejszy od interesu grupowego, lokalnego. Pamiętamy, że jesteśmy 

dla siebie Klientami wewnętrznymi i w związku z tym obowiązuje nas profesjonalizm, 

wzajemne dotrzymywanie zobowiązań oraz inicjatywa wykraczania, w razie potrzeby, poza 

rutynę stanowiska pracy. Pracownicy „Wropak” współpracują ze sobą. W sytuacjach, kiedy 

rywalizujemy między sobą kierujemy się zasadami czystej gry. Nie dopuszcza się 

stosowania podstępu, nieuczciwości, zrzucania odpowiedzialności na innych, ukrywania 

własnych błędów lub łamania obowiązujących procedur. Nie pozostajemy obojętni na błędy 

i zaniedbania współpracowników. Pomagamy koledze naprawić błąd - zgodnie z interesem 

i zasadami firmy. Wspólnie analizujemy przyczyny powstania błędów, szukamy sposobów 

eliminacji oraz współdziałamy w celu usunięcia skutków. Przy stwierdzeniu błędu, który 

może mieć negatywny wpływ na wizerunek naszej firmy,  powodować  obniżenie  jakości  



 

 

 

 

świadczonych  usług  lub też straty materialne - włączamy w sprawę przełożonego. 

Zawsze reagujemy na przejawy wykonywania pracy w sposób niebezpieczny, zagrażający 

życiu lub zdrowiu ludzkiemu. 

 

„Wropak” a Klienci 

Traktujemy Klientów z najwyższą starannością. Jesteśmy odpowiedzialni za 

dostarczanie usług najwyższej jakości. Szukamy coraz lepszych, bardziej nowoczesnych 

rozwiązań. Chronimy dane wrażliwe naszych Klientów zgodnie z systemem zarządzania 

bezpieczeństwem informacji ISO 27001. 

Dbamy o dobre imię naszych Klientów i zapewniamy im bezpieczeństwo informacji 

uzyskanych w trakcie współpracy. Jasno przedstawiamy nasze możliwości i perspektywy 

współpracy. Nie składamy obietnic bez pokrycia. W kontaktach z Klientem, obowiązuje nas 

zasada przekazywania wyłącznie prawdziwych informacji.  

Na pojawiające się problemy reagujemy tak szybko, jak to możliwe. Staramy się 

natychmiast i na bieżąco informować Klienta o ewentualnych niezgodnościach 

jakościowych w realizacji usługi. Z uwagą, otwartością i życzliwością wysłuchujemy pytań 

Klienta, doradzamy i szukamy najlepszych rozwiązań dla zażegnania problemu. 

Podejmujemy działania, mające na celu uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. 

W kontaktach pracowników „Wropak” z Klientami unikamy sytuacji mogących 

wywołać konflikt pomiędzy interesem osobistym pracownika a interesem „Wropak” w 

kontekście współpracy z Klientem. Ewentualne kontakty towarzyskie pracownika „Wropak” 

z Klientem nie mogą wpływać na warunki współpracy. W sytuacjach konfliktowych 

kierujemy się obiektywizmem starając się znaleźć wspólne, satysfakcjonujące obie strony, 

rozwiązania. 

Kontaktując się z Klientami dbamy o dobre imię i interes „Wropak”. Przestrzegamy 

obowiązujące zasad ochrony informacji. Niedopuszczalne jest, aby w ewentualne spory 

powstałe pomiędzy pracownikami „Wropak” angażowany był Klient. 

Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów pod 

warunkiem, że nie wykraczają one poza naszą strategię rynkową, nie łamią obowiązującego 

prawa i procedur oraz nie naruszają niniejszych Kodeks Etyki. W przypadku odmowy 

realizacji usługi informujemy Klienta jakie są tego powody. 

 

 



 

 

„Wropak” a Konkurencja 

Uczciwą konkurencję uznajemy za naturalne zjawisko przyczyniające się do rozwoju 

naszej firmy i rynku. Zdobywamy Klientów opierając działania na przewagach naszej oferty 

handlowej bez podważania  wiarygodności  konkurencji.  Konkurencję  traktujemy  jako  

bodziec   do   udoskonalenia  

własnych usług. Nasze profesjonalne podejście charakteryzuje się szacunkiem wyrażonym 

wobec konkurencji, nie mówimy negatywnie o firmach konkurencyjnych. Zdobyte w 

sposób legalne informacje o konkurencji wykorzystujemy do użytku wewnętrznego. Nie 

wymieniamy informacji z konkurencją odnośnie cen, udziału w rynku lub jakichkolwiek 

innych danych, które naruszałyby dobro „Wropak” lub Ustawę o nieuczciwej konkurencji. W 

przypadku konfliktu interesów polegającego na pracy członka rodziny pracownika w firmie 

konkurencyjnej, „Wropak” zastrzega sobie możliwość ograniczenia danemu pracownikowi 

dostępu do informacji, włącznie z przeniesieniem na inne stanowisko. W kontaktach z 

Klientami nie posługujemy się nazwami konkurencyjnych firm. 

 

„Wropak” a Partnerzy Zewnętrzni 

Przy dokonywaniu wyboru dostawców usług, towarów czy surowców staramy się 

znaleźć stałe, rzetelne źródła dostaw. Wszyscy potencjalni dostawcy są traktowani 

uczciwie i jednakowo. Wybór partnera opiera się na obiektywnej ocenie jakości, ceny, oraz 

uczciwości i solidności dostawcy. Istotnym czynnikiem jest również przestrzeganie przez 

potencjalnego dostawcę zasad prawa polskiego, Kodeksu Pracy oraz norm etycznych 

względem swoich pracowników. Współpraca z dostawcą jest możliwa tylko w przypadku 

zagwarantowania przestrzegania norm prawa polskiego, Kodeksu Pracy oraz norm 

etycznych. Dawanie i przyjmowanie korzyści majątkowych jest niedopuszczalne. 

 

„Wropak” a Środowisko 

„Wropak” przestrzega przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska 

naturalnego oraz procedur zawartych w normie ISO 14001. „Wropak” świadomie ogranicza 

wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, minimalizując zużycie zasobów 

naturalnych oraz wytwarzanie odpadów powstających w wyniku bieżącej działalności. 

Gospodarowanie odpadami jest racjonalne i zgodne z wymogami prawa polskiego oraz 

normy ISO 14001. 

 

Wrocław, grudzień 2016 


