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Zarząd spółki Ge|g jest przekonany
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o wadze przestżegania obowiqzujących

ureguIowań, przepisóW prawnych i poniższych standa|dów etycznych'

państwowych

Kodeks Postępowania odfwiercied|a Wartościetyczne, jakim spółka Ge|g hołduje ijakich chce
prfestrzegać' stanowi on dla zatrudnionych Wforzec postępowania W stosunku do
WspółpracownikóW pżełożonychoraz k|ientów, partneróW ispołeczności|okaInych, zaróWno W
reIacjach biznesoWych, jak i około-biznesoWych.
Jako |ider rynku tłocznictwa W We|kopolsce, spółka Ge|g czuje się zobowiązana do promowania
etyki i jest odpowiedziaIna społecznie do przestrzegania:
I

2.

praw Człowieka, praw pra(ownika: plomuje placę zespołową wo|nq od jakichkolwiek uprzedzeń i
świadomie czerpie siłę i wartości wynikające ze zlóŹnicowania swoich pracowników, a ponadto
posiada status Zakładu Pracy chronionej' spółka zapewnia placownikom regu|aIne i zawsze
telminowo wypłacane wynaglodz€nie, moż|iwośćrofwoju, ciekawe zadania oraz dobre warunki
placy, lespektuje plzepisy prawa pracyoraz bezpiecfeństwa ; higieny pracy.
za5ad ucfdwej konkurencji' zapobiegania przekupstwu' nie|ega|nym płatnościomi korupcji:
obowiązk|em Pracowników spółki w ramach działaIności biznesowo.handlowej jest unikanie

sytuacji prowadzących do konfliktu interesów, czy|i przyjmowania ioferowania prezentóW
flnansowych oraz 2eczowych. wymaga sję od Pracownjków korzystania wyłącznie z

oprogramowania oraz sprzętu infolmatycznego będącego własnościąspółki, użyWania go Wyłącznie
do ce|ów służbowych '

3.

u(z(iwy(h praktyk rynkowy(hl spółka jest członkiem założycie]em pierwszego stowarzyszenia,
które działa na żecz firm rodzinnych W Po|sce wwv..firmvrodzinne.o| olaz fundatorem Fundacji
Firmy Rodzinne www.firmvrodfinne.ojq. Najważniejszymi zasadami we Współpracy z k|ientami są:
szacunek iotwartość na ich potrzeby. W k|asyfikacji dostawcóW kieruje się warunkami kontlaktu
oraz kryteliami odpoWiedziaIności wobec pracoWnikóW, ślodoWiska i5po|eczeństwa'

4.

fintegrowanego systemu zarżądżania| zsz zapewnia właściwą,systemowo admjnistlowaną
reaIizację wszystkich procesów biznesowych (p anowanie i reaIizacja produkcji, faŻądzanie
re|acjami z k|ientem, zarządzanie zasobami i doskona|enie zsz) nających wpływ na jakość
ploduktów

i

usług'

5.

świadomośCiekologicnej oraz och]ony środowiska: spółka przestrzega ńŹepisóW w zakresie
ochtony środowiska natura|nego oraz dziala zgodnie z nolma środowiskowa |5o 14oo] i
konsekwentnie leaIizuje po itykę środoWi5kowq: zlównoWażone zażądzanie surowcami, segre9ac]a
odpadów, edukacja eko|ogiczna pracownikóW i k|ientów, a takŹe wdrażanie ekologicznych

6.

społeen€j odpowiedzia|nośd biznesu: spółka szeloko angażuje się W działaInośćspołeczną,
chalytat}Ą]vną i ku|tura|ną, propaguje sporl uczestniczy w rozpowszechnianiu wiedzy o p|aq f

procesóW tech noIo9 icznych.

meta|€m,jest paftne|em d|a działań inwestycyjnych na terenach 9miny, zapewnia pracownikom w
Wysokości 50% dofinansowanie do karnetów sportowych.

Niniejszy Kodeks Postępowania został o pratowanlj przez Zarz4d spółki, który Zobowiązuje 5ię do
regularnej oceny pżestrzegania zasad w nim zawańych oraz aktua|izowania jego treścina
podstawie uzyskanych wnioskóW i rozmów podsumowujQcych rocfne okresy pracy'
odpowjedzialność za osiqgnięcie tego ce|u personaInie 5poczywa na członkach Zarzqdu jak i na
Wszystkich pracownikach spółki'
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