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Wstęp  

Polityka odpowiedzialności biznesu jest dokumentem obowiązującym w Firmie Epp sp. Z o.o. 

Jest to to zbiór zasad, którymi EPP sp. Z o.o. kieruje się w swojej działalności traktując je jako  

fundament stanowiący o sukcesie firmy i jej dobrych relacjach z otoczeniem. W niniejszym  

dokumencie zawarto wszelkie zasady, na których opiera się funkcjonowanie spółki i które pozwoliły  

przez lata zbudować wizerunek firmy jako przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zgodnie z  

obowiązującym prawem, z poszanowaniem dobra klientów oraz w oparciu o takie wartości jak:  

uczciwość, zaufanie oraz szacunek zarówno do pracowników, jak i otoczenia, w którym spółka  

funkcjonuje. Niniejszy kodeks to kwintesencja zasad wypracowanych przez Zarząd EPP sp. z o.o., które 

dziś  

pozwalają rozbudowywać firmę i propagować jej dobre imię nie tylko w kraju, ale i poza jego  

granicami jako przedsiębiorstwa w pełni odpowiedzialnego społecznie. 



 

Czym dla nas jest Społeczna Odpowiedzialności Biznesu? 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to dla Zarządu EPP sp. Z o.o.  koncepcja, której hołdujemy i która 

przejawia się w wielu aspektach działalności naszej spółki widoczna w odrębnych aktach 

wewnętrznych naszego przedsiębiorstwa. Ten istotny element naszej polityki, w której uwzględnianie 

aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia działań komercyjnych oraz w kontaktach 

z otoczeniem, traktujemy jako jeden z podstawowych elementów naszej biznesowej świadomości. 

Społeczną Odpowiedzialność Biznesu traktujemy jako trwały element naszej strategii działania, jako 

sposób na realizację celów biznesowych oraz zapewnienie równowagi pomiędzy efektywnością, 

dochodowością, a interesem społecznym. To dobrze przemyślana polityka dobrych praktyk pomagająca 

nam zbalansować wymiar ekonomiczny, ekologiczny i społeczny naszego funkcjonowania oraz 

realizować sukcesywny rozwój firmy przy uwzględnieniu etyki biznesu.  

Firma EPP sp. Z o.o. to przedsiębiorca świadomy tego, jaki wpływ na społeczeństwo i środowisko mają 

jego decyzje i podejmowane działania. Prowadzimy działalność perspektywicznie i racjonalnie. 

Dostrzegamy korzyści płynące z prowadzenia polityki dobrych praktyk. Dlatego świadomie i 

dobrowolnie stworzyliśmy własną koncepcję CSR, która w ramach niniejszego dokumentu obejmuje 

działalność naszej firmy we wszystkich możliwych aspektach. Nie traktujemy koncepcji CSR jako 

obowiązku, lecz staramy się patrzeć dalekosiężnie, z pełną świadomością korzyści jakie niesie za sobą 

społeczny efekt zachowania odpowiedzialnego przedsiębiorcy. 

• :• Jakie korzyści dostrzegamy- w Polityce Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu?: 

• wzrost zainteresowania inwestorów,  

• budowanie pozytywnego wizerunku, tzw. „marki" przedsiębiorstwa, 

• zwiększenie lojalności dotychczasowych klientów / interesariuszy,  

• podtrzymanie dobrych relacji ze społecznością i władzami lokalnymi,  

• zakorzenienie się na stałe w otoczeniu społecznym i pozyskanie przychylności jego 

uczestników, w tym także zdobycie zaufania władz samorządowych, 

• wzrost konkurencyjności — przejrzysta polityka społecznej odpowiedzialności biznesu to punkt 

wyjściowy do budowania pozytywnego wizerunku firmy na rynkach światowych, 

• optymalizacja kosztów  

• stałe podnoszenie kultury organizacyjnej firmy,  

• zwiększenie pozafinansowej wartości przedsiębiorstwa — zaufanie, odpowiedzialność, 

przejrzystość, • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników, 

• kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród mieszkańców  

• pozyskiwanie i utrzymanie jak najlepszej kadry pracowniczej.  
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Kim jesteśmy co robimy i jaki cel nam przyświeca 

Firma EPP została założona w 2005 roku jako oddział włoskiej firmy matki Europlastica Group, która 

szczyci się ponad 40-letnim doświadczeniem w produkcji tworzyw sztucznych.  

EPP to profesjonalny partner, produkujący elementy z tworzyw sztucznych metodą wtrysku. Siedziba 

spółki, a zarazem zakład produkcyjny, znajduje się w Łęgu koło Jelcza Laskowic, działa na terenie 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powierzchnia fabryki zajmuje 12 000 m kw. na 25 000 

m kw. terenu. Lokalizacja podstrefy zapewnia swobodną komunikację dzięki dobrze rozwiniętej sieci 

dróg. W pobliżu przebiega autostrada A4 umożliwiająca dogodne połączenie zarówno z większością 

polskich miast (m. in. z Wrocławiem, Warszawą, Krakowem) jak i całą Europą. W oddalonym o ok. 

20 km Wrocławiu mieści się międzynarodowe lotnisko, dzięki któremu możliwy jest transport 

osobowy oraz towarowy. Firma EPP codziennie rozwija i rozszerza swoje możliwości, aby 

dostosować się do potrzeb każdego klienta. Zakład produkcyjny został tak zaprojektowany, aby 

wszystkie działy kooperowały ze sobą w ścisłym powiązaniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu potencjał 

logistyczny i ekonomiczny Fabryki jest optymalnie wykorzystywany. 

Firma EPP w szczególności wytwarza wykończeniowe i techniczne plastikowe elementy. Ponadto 

działy nieprodukcyjne zapewniają klientowi dodatkowe usługi, takie jak drukowanie, malowanie i 

wszelki montaż. 

• Jak rozumiemy naszą misję 

Uznajemy i traktujemy uczciwość oraz etykę biznesu jako niezbędny element sukcesu i stabilności 

przedsiębiorstwa. Jest to nasza naczelna zasada kierująca wszystkimi aspektami podejścia do Klientów 

/ Interesariuszy. Otwarcie informujemy o swojej polityce, osiągnięciach i perspektywach rozwoju, 

pielęgnując przejrzystość i wiarygodność reguł postępowania. Jesteśmy świadomi tego, jaki wpływ 

wywieramy na otaczające nas środowisko i uwzględniamy ten czynnik w podejmowanych przez nas 

decyzjach i konkretnych przedsięwzięciach. Dążąc do osiągania coraz to nowych wyników oraz 

zdobywając coraz większą liczbę inwestorów nie chcemy zatracić swojej wrażliwości społecznej, więc 

dbamy o to, aby nasza działalność przynosiła korzyści zarówno nam jak i otaczającej nas społeczności. 

Czym kierujemy się w prowadzeniu działalności?  

Jesteśmy podmiotem wyznającym system samoregulacji (ang. self-regulatory system), co oznacza, że 

z własnej inicjatywy i chęci tworzymy zbiór norm i zachowań, których zobowiązujemy się przestrzegać. 

W naszej codziennej pracy kierujemy się następującymi zasadami: 

• Jesteśmy otwarci — na nowe pomysły, przedsięwzięcia, na współdziałanie 

• Słuchamy otoczenia—nie ograniczamy się do szarej egzystencji w otaczającej nas rzeczywistości, 

jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się dookoła nas, zachęcamy do komunikowania swoich 

spostrzeżeń, zastrzeżeń, pomysłów 

• Reagujemy na dialog z interesariuszami i na ich oczekiwania— kontynuujemy w ten sposób zasadę 

otwartości i słuchania otoczenia; nasza rola nie kończy się na powzięciu informacji na dany temat, 

my faktycznie podejmujemy kroki w celu spełnienia oczekiwać naszych interesariuszy i klientów 
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W celu właściwego opracowania polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, za 

obszary tematyczne odpowiednie dla naszej działalności uznaliśmy:  

• Ład organizacyjny i aspekty pracownicze  - zgodność z prawem, transparentność, zasady 

etyczne, zatrudnianie i  stosunki pracy, warunki pracy, opieka społeczna, dialog 

społeczny/pracowniczy, BHP w pracy, rozwój kapitału ludzkiego. 

• Kontrahenci i rozwój społeczny  - odpowiedzialny marketing, ochrona i bezpieczeństwo 

danych klientów, przyciąganie klientów i spełnianie ich wymagań poprzez stałe podnoszenie 

jakości świadczonych usług oraz zaangażowanie w społeczności i udział we wzroście 

gospodarczym. 

• Środowisko, ochrona i monitorowanie limitów zanieczyszczeń — działania podejmowane w 

celu pozostania firmą proekologiczną. 

• Etyka biznesu - uczciwa konkurencja, wspieranie odpowiedzialności społecznej w łańcuchu 

dostaw, poszanowanie praw własności, zapobieganie defraudacji i korupcji 

• Jesteśmy świadomi swojego wpływu na otaczające środowisko, społeczeństwo, a przede 

wszystkim klientów, 

• Nie rezygnujemy z osiągania wyników, wręcz przeciwnie — osiągamy je ze społecznie 

odpowiedzialnego działania, respektując wytyczone sobie cele, 

• Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem — zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest 

świadomość społeczeństwa na temat prowadzonej przez nas działalności oraz z tego, że nasze 

wieloletnie doświadczenie może stanowić wsparcie dla naszych partnerów biznesowych i 

interesariuszy 

❖  

1. Zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi  

2. Zapewnienie dialogu z interesariuszami, dostawcami, klientami 

3. Promowanie i realizowanie działań proekologicznych  

4. Promowanie zasad „etycznego biznesu"  



Mamy pełną świadomość znaczenia, jakie musimy przykładać do ciągłego dotrzymywania najwyższych 

standardów w zakresie produktów i usług dostarczanych naszym klientom. Aby było to możliwe nasze 

relacje z dostawcami i pozostałymi partnerami biznesowymi muszą opierać się na uczciwości, 

transparentności, profesjonalizmie i wzajemnym szacunku. Stoimy na stanowisku, że współpraca oparta 

na tych właśnie zasadach, pozwoli wszystkim podmiotom tworzącym łańcuch wartości rozwijać się w 

sposób zrównoważony, zapewniając jednocześnie spełnianie oczekiwań odbiorców wszystkich naszych 

produktów. 

Współpracę z partnerami biznesowymi, w tym dostawcami, opieramy na poniższych zasadach:  

• Dokonując wyboru podmiotu, z którym chcemy nawiązać współpracę, przestrzegamy 

obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulacji wewnętrznych, a 

także mamy na względzie potrzebę spełnienia oczekiwań naszych klientów. 

• Dostawcom ubiegającym się o nawiązanie współpracy zapewniamy dostęp do rzetelnej 

informacji. 

 • Dokładamy najwyższej staranności dla zapewnienia ochrony informacji przekazywanych nam 

przez naszych dostawców i pozostałych partnerów biznesowych. 

• Poważnie traktujemy nasze deklaracje. Dotrzymujemy przyjętych zobowiązań, wywiązujemy 

się z nich terminowo i zgodnie z ustalonymi warunkami handlowymi.  

• Oceniamy wyłącznie na podstawie przesłanek merytorycznych i biznesowych, a uwagi 

dotyczące naszej współpracy przekazujemy wyłącznie w dobrej wierze.  

• Umożliwiamy zapoznanie się z przyjętymi przez nas zasadami postępowania, a także 

wymogami dotyczącymi zasad i warunków współpracy. 

• Analogicznej postawy oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.  

• Jesteśmy dobrym członkiem społeczności  

Naszą działalność prowadzimy w licznych lokalizacjach, w otoczeniu wielu zróżnicowanych 

społeczności. Stanowimy nieodłączny element ich rzeczywistości. Chcemy, aby nasze relacje opierały 

się na wzajemnym zrozumieniu uwarunkowań, w których działamy oraz na pełnym zaufaniu, co do 

intencji, jakie przyświecają każdej ze stron. Stawiamy na otwartą i uczciwą komunikację. Podejmujemy 

starania skierowane na ograniczanie skali naszych negatywnych oddziaływań, przy jednoczesnym 

zwiększaniu pozytywnych efektów naszych działań. Jako członek społeczności lokalnych kierujemy się 

następującymi zasadami: 

• Prezentujemy postawę otwartą i nastawioną na współpracę. 

• W naszych kontaktach z przedstawicielami społeczności lokalnych dbamy o poszanowanie ich 

godności i dobrego imienia. 

• W sytuacjach konfliktowych poszukujemy rozwiązań, które zapewniałyby przestrzeganie 

uprawnionych interesów każdej ze stron. 

• Jesteśmy wrażliwi na potrzeby naszego otoczenia.  

• Nie kierujemy się w naszych działaniach poglądami politycznymi.  

• Odpowiedzialnie traktujemy środowisko naturalne  
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Naszą powinnością jest dbałość o stan środowiska naturalnego. Jest to nasze zobowiązanie w stosunku 

do akcjonariuszy, pracowników, społeczności lokalnych, a także przyszłych pokoleń. Mając to na 

względzie, podejmujemy starania, aby rozwijać się w sposób zrównoważony, zakładający pełne 

poszanowanie dla środowiska. Jako podmiot, dla którego środowisko naturalne stanowi istotną wartość, 

kierujemy się w naszej działalności następującymi zasadami: 

• Przestrzegamy wymogów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony środowiska 

naturalnego. 

• Ustanowiliśmy i na bieżąco doskonalimy systemy zarządzania dotyczące zagadnienia ochrony 

środowiska. 

• Przeprowadzamy analizy zagrożeń dla środowiska związanych z prowadzoną przez nas 

działalnością, a w uzasadnionych przypadkach podejmujemy działania zaradcze. 

• Stawiamy na racjonalne gospodarowanie zasobami, które wykorzystywane są w procesach 

produkcyjnych. 

• Dokładamy starań, aby stosować rozwiązania technologiczne przyjazne dla środowiska 

naturalnego. 

• Dbamy o środowisko naturalne w miejscu pracy. 

• Podejmujemy działania edukacyjne skierowane na podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej 

zarówno w ramach organizacji, jak i w jej otoczeniu społecznym. Przyjmujemy na siebie 

ponadto dobrowolne zobowiązania światowego programu ekologicznego Odpowiedzialność i 

Troska, realizowanego przez liderów branży chemicznej. 
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• Odpowiedzialność prawna 

Aktywnie zarządzamy ryzykiem niezgodności z wymogami prawa odnoszącymi się do działalności 

spółki EPP. Decyzje Zarządu czy też inicjowanie działań podejmowanych wewnątrz lub na zewnątrz 

naszej organizacji, poprzedzają konsultacje prawne z udziałem działów prawnych lub 

wyspecjalizowanych, zewnętrznych kancelarii prawnych. Działamy na rynkach całego świata, mamy 

więc na względzie potrzebę zapewnienia zgodności z wymogami przepisów prawa obowiązującymi na 

poszczególnych rynkach. Przestrzegamy ponadto przepisów prawa międzynarodowego dotyczących 

Praw Człowieka. 

• Ochrona prywatności, poufność informacji i tajemnica przedsiębiorstwa  

Prowadzona przez firmę EPP sp. z o.o. działalność biznesowa wymaga gromadzenia i przechowywania 

informacji dotyczących pracowników, klientów, dostawców oraz pozostałych partnerów biznesowych. 

Podstawowym obowiązkiem każdego z nas jest ich bezwzględna ochrona i wykorzystanie tylko w jasno 

określonych i uprawnionych celach. Niedochowanie wymogów poufności informacji powierzonych 

pracownikom spółki wiąże się nie tylko z konsekwencjami służbowymi. Rodzi również ryzyko 

wszczęcia kroków prawnych przeciwko podmiotom wchodzącym w skład firmy. 

Nasze podejście do zagadnienia ochrony prywatności i poufności informacji wyraża się poprzez 

następujące zasady: 

• Przestrzeganie wszystkich regulacji i zasad odnoszących się do ochrony prywatności 

pracowników i partnerów biznesowych. 

• Udostępnianie informacji poufnych wyłącznie osobom uprawnionym. 

• Bezzwłoczne informowanie o zauważonych słabościach systemu ochrony poufności 

informacji. 

• Zabezpieczanie wszelkich wrażliwych danych w przypadku, gdy uzyskamy do nich dostęp w 

wyniku pomyłki bądź błędu pracownika. 

❖  Przejrzysta komunikacja z otoczeniem rynkowym  

W komunikacji zewnętrznej stawiamy na przekazywanie informacji rzetelnych i miarodajnych. 

Podejście to stosujemy zarówno w relacjach z dostawcami, jak również mediami, potencjalnymi 

inwestorami, analitykami finansowymi i pozostałymi interesariuszami. Kontakty z otoczeniem 

rynkowym odbywają się wyłącznie za pośrednictwem upoważnionych pracowników. W zakresie 

komunikacji, zawsze pamiętamy o dobru firmy, jej akcjonariuszy, wszystkich pracowników i partnerów 

biznesowych. Podstawowe zasady, których przestrzegamy w komunikacji z otoczeniem rynkowym to: 

• Przekazujemy wyłącznie komunikaty zgodne ze stanem faktycznym, udostępniane terminowo 

i z zachowaniem zasady równego dostępu do informacji. 

• Komunikujemy się w sposób profesjonalny, prezentując postawę nastawioną na merytoryczną 

współpracę i budowę dobrych relacji. 

• Kontakt z mediami utrzymujemy wyłącznie za pośrednictwem działów odpowiedzialnych  



Szanujemy prawo naszych pracowników do podejmowania własnych, niezależnych decyzji w sferze 

osobistej, finansowej czy politycznej. Obowiązkiem pracowników jest jednak unikanie sytuacji 

mogących być przyczyną konfliktu interesów. Konflikt interesów ma miejsce, kiedy pracownik 

podejmując działania przynoszące korzyść jemu bądź innej osobie czy podmiotowi, wobec którego ma 

zobowiązania rodzinne, służbowe czy biznesowe, szkodzi jednocześnie interesowi EPP sp. z ❑.o.. Każdy 

pracownik ma obowiązek realizować powierzone mu zadania z uwzględnien iem interesu EPP sp. z o.o., 

a także z zachowaniem zasad i procedur ustanowionych w naszej organizacji. Decyzje o charakterze 

biznesowym podejmujemy bezstronnie, mając w każdym przypadku na względzie dobro i interes 

przedsiębiorstwa. Oznacza to, że wszelkie formy zachowań korupcyjnych są bezwzględnie zabronione.  

Zdrowie i bezpieczeństwo i miejscu pracy  

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników to nasz priorytet. Nieustannie staramy się podnosić poziom 

ochrony zdrowia wszystkich osób zatrudnionych w naszej organizacji. Kształtujemy postawy 

pracowników poprzez szkolenia. Dzielimy się najlepszymi praktykami oraz  monitorujemy stan 

bezpieczeństwa w miejscu pracy. Chcemy, aby każdy z nas stanowił wzór bezpiecznego postępowania 

dla innych, a każde zaobserwowane zachowanie stanowiące przykład ignorowania zasad BHP spotykało 

się z natychmiastową reakcją. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy mamy na względzie 

następujące zasady: 

• Bezwzględnie przestrzegamy wszystkich ustanowionych norm i zasad BHP.  

• W sytuacjach zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu postępujemy w sposób zgodny z 

przyjętymi instrukcjami. 

• Bierzemy udział w szkoleniach i innych formach dzielenia się wiedzą z zakresu BHP.  

• Dbamy o bezpieczeństwo osób trzecich znajdujących się na terenie lokalizacji zajmowanych 

przez EPP sp. z o.o.. 

• Zgłaszamy wszystkie zaobserwowane przypadki mogące powodować zagrożenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa w miejscu pracy 

Postępujemy etycznie 

We wzajemnych relacjach oraz w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym, wszyscy pracownicy spółki  

EPP przyjmują na siebie zobowiązanie do przestrzegania następujących zasad etycznego postępowania: 

• Dotrzymujemy danego słowa.  

• Jesteśmy uczciwi. To, co mówimy pozostaje w zgodności z tym, jak działamy.  

• Wszystkich traktujemy z pełnym poszanowaniem dla ich godności.  

• Z mienia i informacji oddanych nam do dyspozycji korzystamy wyłącznie w sposób 

uprawniony. 3.2. Atmosfera pracy W pracy spędzamy każdego dnia wiele godzin. Wszystkim 

nam zależy na tym, aby panowała tu dobra atmosfera. Kładziemy nacisk na współdziałanie, 

wzajemne zaufanie i szacunek. Chcemy, aby atmosfera pracy, służyła kreatywnemu i 

efektywnemu funkcjonowaniu całej naszej organizacji.  
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Zdając sobie sprawę z wagi pozytywnej atmosfery pracy kierujemy się następującymi zasadami:  

• Relacje wewnątrz firmy budujemy w oparciu o wzajemny szacunek i wysoką kulturę osobistą.  

 

• Przeciwstawiamy się zachowaniom prowadzącym do konfliktów i zakłócających atmosferę 

pracy. 

• Nie dopuszczamy się zachowań będących przejawami dyskryminacji na tle rasowym, 

etnicznym, religijnym, seksualnym, związanym z wiekiem lub płcią. 

• Przeciwstawiamy się i nie dopuszczamy się jakichkolwiek form molestowania i mobbingu. 

• Nie wykorzystujemy swojej pozycji w celu lub w sposób naruszający dobra osobiste innych 

pracowników. 

• Nie rozpowszechniamy nieprawdziwych informacji o innych pracownikach lub o EPP sp. z o.o. 

Jednym z kluczowych sposobów na zapewnienie osiągania celów biznesowych naszej organizacji jest 

zapewnienie wszystkim równych szans w ramach procesów rekrutacyjnych, w trakcie dokonywania 

oceny efektów pracy, określania ścieżek rozwoju zawodowego, podejmowania decyzji o awansie czy 

zmianie wysokości wynagrodzenia pracowników. Naszą intencją jest stosowanie przejrzystych 

kryteriów w relacjach z pracownikami, opartych na ich doświadczeniu, wynikach pracy, potencjale czy 

wartościach, którymi kierują się w miejscu pracy. 

W EPP sp. z o.o. stosujemy się do następujących zasad: 

• Osoby zatrudnione i ubiegające się o pracę oceniane są sprawiedliwie, przy uwzględnieniu 

wyłącznie kryteriów merytorycznych. 

• W sposób transparentny i zrozumiały informujemy o zakresach obowiązków oraz 

oczekiwaniach związanych z poszczególnymi stanowiskami. 

• Wszystkim pracownikom dajemy możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.  

• Decyzje dotyczące awansu zawodowego pracowników są w sposób rzetelny uzasadniane i 

podejmowane ze szczególną starannością. 

• Odnosimy się do siebie nawzajem z szacunkiem bez względu na zajmowane stanowisko, staż 

pracy czy doświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


