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ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 

Działalność prowadzimy zgodnie z przepisami prawa, przyjętymi standardami  oraz  

wewnętrznymi wytycznymi. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA 

Dbamy o przestrzeganie praw i zasad zawartych w regulaminie. Czujemy się  

odpowiedzialni za środowisko, które nas otacza. Wszystkie niewłaściwe postępowania 

zgłaszamy naszym przełożony. 

 

ŚRODOWISKO PRACY 

Wszystkich pracowników, przełożonych, kontrahentów czy przedstawicieli traktujemy  

z szacunkiem. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, płeć, pochodzenie, narodowość,  

wyznania lub jego brak, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną,  

przynależności płciowej lub przynależności do innej chronionej prawem kategorii,  

światopoglądu, wyglądu zewnętrznego, stanu cywilnego, zatrudnienia. Spółka nie  

toleruje dyskryminacji, molestowania, mobbingu oraz innych zachowań naruszających 

prawa i godność osobistą człowieka.  
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KONFLIKT INTERESÓW 

Postępujemy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości, prawości i bezstronności  

w celu wyeliminowania jakichkolwiek konfliktów pomiędzy ich interesami osobistymi,  

a interesami Spółki. 

WSPÓŁPRACA Z KONTRAHENTAMI 

Wybór dostawców, sprzedawców, konsultantów, kontraktorów oraz zaopatrzeniowców  

opieramy na obiektywnych kryteriach, nie zaś na personalnych czy finansowych  

związkach między nimi, a pracownikiem. Dokonując wyboru dostawców,  

sprzedawców, konsultantów, kontraktorów oraz zaopatrzeniowców nie mamy  

żadnych finansowych ani osobistych motywacji. 

 

 NIEWŁAŚCIWE PŁATNOŚCI 

 Nie wykorzystujemy funduszy, majątku i środków Spółki w celach nieodpowiednich 

 lub niezgodnych z prawem. Nie przyjmujemy łapówek, dlatego też ich nie oferujemy i 

 nie wręczamy. 
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INFORMACJE POUFNE I WEWĘTRZNE     

Informacje poufne związane ze Spółką i jej działalnością, produktami, planami lub  

personelem uznawane są za informację „wewnętrzną” mającą charakter poufny. 

 

 

 

DANE OSOBOWE 

Posiadamy dostęp do danych osobowych pracowników, partnerów handlowych,  

oraz innych osób. Dane osobowe należycie chronimy i zabezpieczamy zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi instrukcjami oraz obowiązującymi 

 umowami. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURENCJI 

Skuteczna konkurencja wymaga zrozumienia działania firm konkurencyjnych w stosunku  

do Spółki. Wykorzystujemy wyłącznie legalne źródła w celu uzyskania informacji  
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na temat konkurencji i w tym celu nie stosujemy praktyk niezgodnych z prawem  

bądź nieetycznych.  

 

STANDARDY RACHUNKOWOŚCI 

Wszystkie fundusze i aktywa ujawniamy i dokumentujemy w bieżących księgach  

i rejestrach, a sprawozdania finansowe publikowane przez Spółkę dokładnie  

odzwierciedlają kondycję finansową Spółki. 

 

ŚRODOWISKO 

Postępujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i regulacjami  

dotyczącymi korzystania, emisji, przechowywania, transportu oraz utylizacji potencjalnie 

niebezpiecznych materiałów. Jednocześnie staramy się podejmować działania  

niwelujące ryzyko obrażeń ludzi i szkód dla środowiska. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Zapewniamy bezpieczne miejsce pracy swoim pracownikom, a pracownicy  

zobowiązani są  pracować w sposób bezpieczny i niezagrażający sobie i innym  

osobom. Jest to możliwe dzięki przestrzeganiu przepisów i praktyk BHP oraz zgłaszaniu  

wszystkich wypadków, urazów oraz ujawnienia wszelkich niebezpiecznych urządzeń. 
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TRANSSYSTEM WIZJA FIRMY  

Jesteśmy firmą realizującą kompleksowo przedsięwzięcia w branży systemów  

transportu technologicznego i konstrukcji stalowych we współpracy z wiodącymi 

firmami zagranicznymi i z naszymi dostawcami. 

Dostarczamy systemowe rozwiązania obejmujące koncepcję, projekt, wykonanie,  

montaż i serwis dla przemysłu motoryzacyjnego, energetycznego i innych. 

 

 

MISJA FIRMY 

Szansę sukcesu widzimy w orientacji na spełnienie oczekiwań naszych klientów,  

ciągłym rozwoju organizacyjnym i technologicznym oraz w zaangażowaniu  

naszych pracowników. 

 OŚWIADCZENIE 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA 

 ETYCZNEGO 

 

Potwierdzam, iż zapoznałem 

się z Kodeksem 

Postępowania Etycznego 

Firmy Transsystem  

i będę go przestrzegać. 
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(data i podpis) 

 


