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Niniejszy  Kodeks  Etyczny Towarzystwa Handlowego Alplast wyznacza  system  wartości,  norm  i  zasad,
jakimi  chcemy  się  kierować każdego dnia. To nasze zobowiązanie do działania w zgodzie  z najwyższymi
standardami w relacjach ze współpracownikami, partnerami, klientami i szeroko pojętym otoczeniem
firmy.

Przyjęty przez nas Kodeks Etyczny opiera się na wspólnych dla pracowników  Towarzystwa Handlowego
Alplast  wartościach  etycznych,  takich  jak  szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, solidarność i
współpraca. Zawarte  w nim zasady obowiązują każdego pracownika niezależnie od zajmowanego
stanowiska i charakteru realizowanych zadań.

Ustanowienie  Kodeksu  Etycznego  potwierdza,  że  jesteśmy  firmą  godną zaufania,  której  podstawą
funkcjonowania  jest  poszanowanie  prawa, obowiązujących procedur i najwyższych norm postępowania.
Stawiamy sobie poprzeczkę bardzo wysoko i tego samego oczekujemy od naszych dostawców i
kontrahentów. Zależy nam na tym, aby nasi  partnerzy  biznesowi  szanowali  nasz  system wartości  i
kierowali się podobnymi zasadami postępowania. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania
staną się wzorem dla innych, co przyczyni się do podniesienia standardów w całej branży informatycznej.
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Nie oferujemy i nie przyjmujemy korzyści

Nie  narażamy  dobrego  imienia  Towarzystwa Handlowego Alplast poprzez oferowanie  lub
przekazywanie  nadmiernych  lub  niewłaściwych korzyści osobistych albo majątkowych w celu
nawiązywania lub podtrzymywania relacji biznesowych. Nie akceptujemy bezpośredniego lub pośredniego
wręczania bądź oferowania przez pracowników Towarzystwa Handlowego Alplast: pieniędzy, upominków,
usług  lub  innych  korzyści  politykom,  urzędnikom publicznym,  audytorom,  pracownikom  organizacji  i
innych organów,  które  mogłyby  ich  skłonić  do  podjęcia  lub  zaniechania określonych działań w ramach
pełnionych przez nich obowiązków służbowych.

Korzyści oferowane przez nas w ramach promocji i reklamy naszym kontrahentom – w zakresie
dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa – nie mogą być nadmierne, niewłaściwe  lub  sprzeczne  z
przyjętymi  zwyczajami.  Powstrzymujemy się od przekazywania takich korzyści, które formalnie  nie
naruszają  prawa,  ale  mogą  spotkać  się  z  niekorzystnym odbiorem społecznym, negatywną reakcją
obdarowanego lub godzić w reputację Towarzystwa Handlowego Alplast.

W   żadnym   przypadku   pracownikom   Towarzystwa Handlowego Alplast nie  wolno  przyjmować
prezentów  w  postaci  gotówki  lub jej   ekwiwalentu   (np.   pieniężnych   kart   upominkowych  lub
bonów  towarowych).  Nasi  pracownicy  mogą  przyjmować  upominki  biznesowe  od  partnerów
Towarzystwa Handlowego Alplast jedynie w granicach obowiązującego prawa,  przyjętego  zwyczaju  oraz
wyłącznie,  gdy  mają  one charakter  okolicznościowy  lub  promocyjny  i  nie  skutkują  zobowiązaniem do
wzajemności ani do podjęcia czy zaniechania określonych działań. Wartość upominków oraz sposób
postępowania  po  ich  otrzymaniu  muszą  pozostawać  w  zgodzie  z wewnętrznymi  regulacjami
Towarzystwa Handlowego Alplast w tym zakresie.

Nie przekraczamy granic gościnności

Gości  biznesowych  podejmujemy  w  sposób  odpowiedni  i  bez  nadmiernej  gościnności.  Dokładamy
starań,  aby  nasza  gościnność  uwzględniała  tradycję  i  kulturę  gościa  oraz była  wyłącznie  przejawem
szacunku  i  biznesowego  savoir–vivre.  Nie  oferujemy  przy  tym  upominków  ani  zaproszeń,  które
mogą  być  odebrane  jako  wręczenie  korzyści, a które mogą skłonić do podjęcia lub zaniechania
określonego działania bądź też w inny sposób mogą zaszkodzić reputacji Towarzystwa Handlowego
Alplast.

Niezależnie  od  obowiązujących  przepisów  gościnność ta nie może być nadmierna w stosunku do celu i
charakteru spotkania oraz nie może naruszać ustalonych zwyczajów. Powstrzymujemy się od takich
przejawów gościnności, które mogłyby spotkać się z niekorzystnym odbiorem społecznym,  negatywną
reakcją  obdarowanego  lub  godzić  w reputację Towarzystwa Handlowego Alplast.

Stosujemy uczciwe zasady konkurencji i promocji

Naszą zasadą jest przestrzeganie reguł uczciwej konkurencji. Zapewniamy  zgodność  działań
reklamowych  i  promocyjnych z obowiązującym prawem, jednocześnie uwzględniając procedury
wewnętrzne Towarzystwa Handlowego Alplast. Prowadząc działania  reklamowe,  postępujemy  uczciwie,
rzetelnie  i  nie wprowadzamy w błąd odbiorców.
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Nie  akceptujemy  przekazywania  klientom  i  partnerom  biznesowym  informacji  nierzetelnych  lub
nieprawdziwych  ani takich,  które  mogą  być  mylnie  bądź  dwuznacznie  rozumiane. Nie stosujemy
takich form postępowania, jak podstęp czy niedomówienie.

Budujemy pozytywne relacje z dostawcami

Jako  firma  społecznie  odpowiedzialna  przykładamy  wagę do  poszanowania  przez  naszych  dostawców
międzynarodowych  standardów w  zakresie  ochrony  praw  człowieka,  zakazu zatrudniania dzieci i pracy
przymusowej, stosowania reguł uczciwej konkurencji, przeciwdziałania korupcji oraz ochrony środowiska.

Jest dla nas ważne, aby nasi dostawcy znali i szanowali wartości etyczne Towarzystwa Handlowego
Alplast. W  procesie  wyboru  dostawców  postępujemy  zgodnie  z  wewnętrznymi   procedurami
Towarzystwa Handlowego Alplast.   Kierujemy się  zasadą  obiektywizmu  i  równości  wszystkich
podmiotów ubiegających  się  o  współpracę  z  nami.  W  sposób  rzetelny udzielamy informacji oraz
oceniamy jakość współpracy z dostawcami, dążąc do obiektywnego i możliwie szybkiego wyjaśniania
wszelkich wątpliwości związanych z jej przebiegiem.

Zapewniamy bezpieczeństwo i jakość produktów

Bezpieczeństwo  i  jakość  naszych  produktów  to  dla  nas  sprawa  najwyższej  wagi.  Dbamy  o  to  na
każdym  etapie  ich  rozwoju,  wytwarzania,  magazynowania  oraz  sprzedaży.  Przestrzegamy
międzynarodowych  standardów  Dobrej  Praktyki  Wytwarzania.  Każdy  pracownik  czuje  się
współodpowiedzialny za bezpieczeństwo i jakość produktów i poprzez swoje codzienne  działania
przyczynia  się  do  dochowania  standardów w tym zakresie.

Troszczymy się o dobre sąsiedztwo

Dążymy do zapewnienia dobrych, opartych na porozumieniu i współpracy relacji z lokalnymi
społecznościami. Szanujemy wzajemne oczekiwania i zobowiązania. Staramy się  uczestniczyć w rozwoju
społeczności lokalnych poprzez wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny w sposób
odpowiadający skali naszej działalności w regionie. Popieramy i wspieramy społeczne zaangażowanie
naszych pracowników.

Prowadzimy  działalność  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  środowiskowego  z  myślą  o
stałym  ograniczaniu ujemnego wpływu  na  jakość  i warunki  życia w  bliskości  naszego  zakładu
produkcyjnego.  Stosujemy  zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz najwyższe standardy ochrony
środowiska w  trosce  o  zachowanie  jego walorów  zgodnie  z ideą zrównoważonego rozwoju.
Kształtujemy postawy ekologiczne   pracowników   oraz   budujemy   świadomość   wagi ochrony
środowiska w  naszym  otoczeniu.  Cenimy  działania podejmowane przez naszych pracowników na rzecz
poprawy stanu środowiska naturalnego zarówno w pracy, jak i poza nią.
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System zgłaszania naruszeń

Pracownik Towarzystwa Handlowego Alplast będący świadkiem naruszenia przepisów prawa lub
postanowień Kodeksu Etycznego może podjąć  samodzielne  działania  zmierzające  do  poprawy  danej
sytuacji. Pracownik może także zgłosić przypadek naruszenia przepisów prawa lub Kodeksu Etycznego w
otwartej rozmowie z bezpośrednim przełożonym, który udzieli mu niezbędnego wsparcia. Jeśli pracownik
nie może zwrócić się do swojego przełożonego lub jeśli z uwagi na charakter sprawy jest to niewskazane,
powinien skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu, który podejmie działania
wyjaśniające.

W celu zgłoszenia informacji o naruszeniu przepisów prawa lub postanowień Kodeksu Etyki można
posłużyć się następującymi ścieżkami:

· bezpośrednie spotkanie po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca
· rozmowa telefoniczna lub nagranie wiadomości: numer telefonu +48 514770804
· przesłanie wiadomości e-mail na adres: j.indycka@alplast.com.pl

Zgłaszane naruszenia nie muszą dotyczyć personalnie osoby,  która  dokonuje  zgłoszenia.  Każdy
pracownik  Towarzystwa Handlowego Alplast powinien  w  dobrej  wierze zgłaszać  przypadki naruszenia
przepisów prawa lub Kodeksu Etycznego, nawet jeśli dana sytuacja bezpośrednio go nie dotyczy.

W  przypadku  stwierdzenia w  toku  postępowania wyjaśniającego,  że  doszło  do  naruszenia
obowiązującego  prawa  lub Kodeksu  Etycznego,  Zarząd Towarzystwa Handlowego Alplast podejmuje
odpowiednie  działania  zmierzające  do  naprawy  sytuacji,  a  jeśli  jest  to uzasadnione – także działania
zmierzające do wyciągnięcia  odpowiednich  konsekwencji  wobec  osoby  dokonującej naruszenia.

Ochrona tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie

W  toku  postępowania  wyjaśniającego  zapewniamy  ochronę  tożsamości  i  dyskrecję  wszystkim
osobom,  które  dokonają  zgłoszenia.  Do  czasu  potwierdzenia  zarzutów  ochronie podlega  także
tożsamość  osoby,  której  dotyczy  zgłoszenie. Działanie  to  ma  na  celu  niedopuszczenie  do  zaistnienia
negatywnych  konsekwencji  wobec  pracownika  ujawniającego naruszenie oraz osoby niesłusznie
posądzonej o naruszenie. Ochrona nie obejmuje możliwości ujawnienia danych osobowych osoby
zgłaszającej tylko w przypadku, gdy wymóg ten wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Brak tolerancji dla działań skierowanych przeciwko osobom zgłaszającym naruszenia

W  Towarzystwie Handlowym Alplast nie  tolerujemy jakichkolwiek  działań odwetowych podejmowanych
wobec osób zgłaszających naruszenie przepisów prawa, Kodeksu Etycznego lub innych procedur firmy.
Osoba dopuszczająca się takich działań będzie uczestnikiem   odrębnego   postępowania dyscyplinarnego,
którego skutkiem może być rozwiązanie stosunku pracy.


