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Łódź dn. 2019-03-06 

 

KODEKS ETYCZNY 

Postanowienia ogólne 

Kodeks Etyczny firmy MAGNETIX Lamination sp. z o.o. sp.k. określa podstawowe  zasady i 

reguły które mają zastosowanie we wszelkich relacjach biznesowym prowadzonych w ramach naszej 

działalności.  

Każdy interesariusz powinien zapoznać się z zasadami zawartymi w  Kodeksie Etycznym oraz 

respektować  ich przestrzeganie. Każde naruszenie zasad zostanie rozpatrzone oraz może spotkać się z 

konsekwencjami dyscyplinarnymi włącznie z ewentualnym zakończeniem współpracy. 

Interesariuszem jest osoba taka jak pracownik, klient lub dostawca, która jest zaangażowana 

we współpracę z MAGNETIX Lamination sp. z o.o. sp.k i w związku z tym ponosi wobec niej 

odpowiedzialność. 

Każdy interesariusz jest zobowiązany, zgodnie z wolnością sumienia i wolnością słowa, do 

zgłaszania zachowania niezgodnego z zasadami Kodeksu Etycznego. Wszelkie tego typu zachowania 

należy zgłaszać do działu Kadr osobiście do Specjalisty ds. personalnych lub mailowo na adres: 

kadry@magnetix.pl . Każde zgłoszenie będzie indywidualnie rozpatrzone przez Zarząd i zostaną 

podjęte odpowiednie do sytuacji kroki. 

Żaden interesariusz nie dozna jakichkolwiek dyskryminacji z tytułu przestrzegania zasad Kodeksu 

Etycznego.  

Szczegółowe zasady etyczne  

1. Poszanowanie dóbr materialnych  

2. Przeciwdziałanie  korupcji 

3. Ochrona danych osobowych 

4. Ochrona informacji poufnych 

5. Przeciwdziałanie mobbingowi 

6. Prawa człowieka 

7. Przeciwdziałanie dyskryminacji, równe szanse  

 

1. Zasada poszanowania dóbr materialnych 

Pracownicy firmy zobowiązani są do poszanowania dóbr materialnych stanowiących własność 

firmy oraz dóbr powierzonych przez jej klientów. Z majątku firmy korzystamy w sposób 

odpowiedzialny i gospodarny.  

Staramy się nie narażać firmy na zbędne koszty. W związku z tym: każdy pracownik, niezależnie 

od stanowiska i zakresu obowiązków, jest zobowiązany do dbałości o majątek firmy oraz 
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wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem : nie wolno nam wykorzystywać majątku firmy do 

celów prywatnych. 

Należy być wyczulonym na wszelkie niewłaściwe zachowania, ponieważ bierna postawa wobec 

nagannego zachowania jest przyzwoleniem na wandalizm. W szczególności należy przeciwstawiać się 

aktom wandalizmu.  

2. Przeciwdziałanie  korupcji 

Korupcja to "działanie, obietnica działania lub zaniechanie działania w celu uzyskania 

nienależnej korzyści przekazanej, obiecanej lub domniemanej, zarówno materialnej, jak i 

niematerialnej, w sposób bezpośredni lub pośredni. Pojęcie korupcji obejmuje wszystkich uczestników 

rzeczywistej lub potencjalnej wymiany” 

W prawie karnym spotyka się dwie jego odmiany: bierną (czyli Ci, którzy otrzymują) i czynną 

(czyli Ci , którzy proponują) .  

Korzyść majątkowa to np.: umorzenie długu, wycieczka zagraniczna, drogi alkohol czy 

wartościowy zegarek. Korzyść osobista to wszystko to czego nie da się wyrazić w pieniądzach np.: 

propozycja awansu zawodowego, angaż dla członka rodziny.   

Nie tolerujemy żadnych przejawów korupcji oraz podejmujemy wszelkie konieczne i stosowne 

działania pozwalające jej przeciwdziałać 

3. Ochrona danych osobowych 

Firma MAGNETIX Lamination sp. z o.o. sp.k  wdrożyła odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). 

Każdy pracownik powinien zostać zaznajomiony z postanowieniami regulaminu ochrony 

danych osobowych oraz przestrzegać jego postanowień. Naruszenie postanowień Regulaminu może 

stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub poważne naruszenie 

zobowiązań umownych, a w konsekwencji stanowić podstawę do podjęcia przez spółkę 

przysługujących jej środków prawnych. 

Informacja dotycząca ochrony danych oraz zobowiązanie do zachowania poufności stanowią 

integralną część Ogólnych Warunków Współpracy w przypadku Klientów firmy MAGNETIX Lamination 

sp. z o.o. sp.k oraz Ogólnych Warunków Dostaw w przypadku jej dostawców. 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia lub podejrzenia możliwości zaistnienia 

incydentu bezpieczeństwa, każdy interesariusz jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o 

takim zdarzeniu działu IT oraz/lub bezpośredniego przełożonego. Wszelkie tego typu zdarzenia należy 

zgłaszać do mailowo na adres: it@magnetix.pl . 
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4. Poufność informacji 

Czyn nieuczciwej konkurencji jest określony jako przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie 

cudzych informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Każdy interesariusz jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji  powierzonych 

mu, z racji pełnienia określonych funkcji w przedsiębiorstwie lub dostępnych w inny sposób, tajemnic 

handlowych i biznesowych. Informacje powinny być przetwarzane w sposób uniemożliwiający ich 

pozyskanie przez osoby nieupoważnione. 

Na tajemnicę firmy składają się wszystkie ważne informacje dotyczące firmy, które nie zostały podane 

do ogólnej wiadomości publicznej, jak np.: informacje technologiczne, handlowe, finansowo-kadrowe, 

organizacyjne firmy oraz inne o wartości gospodarczej w stosunku, do których firma podjęła działania 

celem zachowania ich poufności.  Tajemnica trwa tak długo, jak informacja jest poufna i ma wartość 

gospodarczą. 

Interesariusz, który narusza bezpieczeństwo informacji poufnych może ponosić 

odpowiedzialność na podstawie ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. 

5. Przeciwdziałanie mobbingowi 

Przez pojęcie mobbing należy rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika lub 

skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub 

zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące 

lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu 

współpracowników. 

Jakiekolwiek działania lub zachowania mające cechy mobbingu nie będą tolerowane przez 

MAGNETIX Lamination sp. z o.o. sp.k . Każdy pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi,  

może wystąpić z pisemną skargą do pracodawcy. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu 

faktycznego, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź sprawców 

mobbingu. 

Pracodawca każdorazowo w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia skargi powołuje 

komisję antymobbingową, która ma wyjaśnić, czy skarga jest zasadna. Komisja składa się z trzech 

członków.  W skład komisji wchodzą: przedstawiciel pracowników, przedstawiciel pracodawcy i osoba 

wskazana wspólnie przez pracodawcę i pracowników. Członkowie komisji wybierają spośród siebie 

przewodniczącego. 

Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika i domniemanego sprawcy mobbingu 

oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego komisja podejmuje decyzję zwykłą większością 

głosów co do zasadności rozpatrywanej sprawy. Z posiedzenia komisji sporządzony jest protokół, który 

podpisują wszyscy członkowie komisji i strony postępowania. Postępowanie przed komisja ma 

charakter poufny.  

W rażących przypadkach mobbingu pracodawca może rozwiązać ze sprawcą lub sprawcami 

stosunek pracy bez wypowiedzenia. W miarę możliwości pracodawca przenosi poszkodowanego 
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pracownika na jego wniosek lub za jego zgodą na inne stanowisko pracy lub w inny sposób zapobiega 

bezpośrednim kontaktom poszkodowanego ze sprawcą mobbingu. 

6. Prawa człowieka 

Przestrzegamy oraz wspieramy egzekwowanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

Organizacji Narodów Zjednoczonych i wykorzystujemy nasze możliwości, aby zapobiegać naruszeniom 

praw człowieka. 

MAGNETIX Lamination sp. z o.o. sp.k. nie zatrudnia oraz nie akceptuje żadnych form 

zatrudniania nieletnich, pracy przymusowej oraz pracy niewolniczej. 

Wszelkie sygnały mówiące o naruszeniu praw człowieka przez kontrahenta Magnetix będą 

skutkowały rozpoczęciem dochodzenia w celu rozpatrzenia możliwości dalszej współpracy.  

7. Przeciwdziałanie dyskryminacji, równe szanse 

Dyskryminacja w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia, szkolenia, awansowania, zwalniania 

lub przechodzenia na emeryturę ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowe, religię, płeć, 

orientację seksualną, stan cywilny lub rodzicielski, niepełnosprawność i inne cechy chronione prawem 

jest niedozwolona.  

Wszystkie decyzje dotyczące pracowników są podejmowane wyłącznie na podstawie 

umiejętności, doświadczenia, zachowania, wydajności w pracy oraz wykazanego potencjału w 

odniesieniu do potrzeb pracy. 

Nie narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn odmowa pracodawcy do 

zatrudnienia jeżeli występuje konieczność wykonania pracy wyłącznie przez pracowników jednej płci. 

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn, ma 

prawo do odszkodowania.  

Pracodawca ma obowiązek: stosować obiektywnie i sprawiedliwie kryteria oceny pracowników 

oraz wyników ich pracy. 

 


