
KODEKS ETYKI

STAROGARDZKIEGO KLUBU BIZNESU – ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

(SKB – ZP)

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców:

 Jest wiarygodnym partnerem reprezentowanym przez Zarząd (i jego przedstawicieli), godnym

zaufania  i  szacunku a jego członkowie,  partnerzy i  środowisko wiedzą,  czego się  po nim
spodziewać,

 Buduje efektywnie dobre i stałe relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, zyskując

wiarygodność wobec swoich członków, ich partnerów biznesowych oraz środowiska,

 Tworzy solidny fundament dla przedsiębiorczości działając zgodnie z przyjętymi wartościami i

zasadami,

 Buduje  pozycje  profesjonalnego  eksperta  i  partnera  biznesowego  darząc  się  wzajemnym

zaufaniem.

 Współpracuje  konstruktywnie,  zyskując  doświadczenie  w  dialogu  i  wymianie  informacji,

minimalizując  niepewność  i  nieprzewidywalność  decyzji  swoich  członków  i  partnerów
biznesowych,

Przestrzeganie Kodeksu Etyki przez członków SKB-ZP wzmacnia markę klubu a jego członkowie 
lepiej rozumieją swoją rolę w otoczeniu, wpływając na pozytywny wizerunek własny oraz biznesu.

1. Historia i zadania

Starogardzki  Klub  Biznesu  swoje  początki  datuje  od  1991  roku,  kiedy  to  powstała  Izba
Rolniczo-Przemysłowo-Handlowa „Kociewie”,  licząca  ok.  50 podmiotów gospodarczych.  Następnie
poprzez  Starogardzki  Klub  Biznesu  i  Starogardzki  Klub  Gospodarczy,  skupiający  małych
przedsiębiorców,  powstała  jedna  silna  organizacja  -  Starogardzki  Klub  Biznesu.  Od  2009  roku
przekształcony działa, jako Starogardzki Klub Biznesu-Związek Pracodawców (SKB-ZP), zrzeszający
coraz więcej podmiotów gospodarczych o bardzo zróżnicowanym potencjale gospodarczym i formie
własności. Przynależność do Klubu daje wsparcie przedsiębiorcom, w rozwiązywaniu ich problemów
zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. 

SKB-ZP  posiada  dobre  relacje  z  administracją  samorządową  i  rządową,  co  ułatwia
komunikację  i  dialog z  decydentami  sektora publicznego i  gospodarczego.  Członkostwo w Klubie
umożliwia  nawiązywanie  bezpośrednich  kontaktów  i  relacji  między  podmiotami  gospodarczymi,
przedsiębiorcami,  wymianą  doświadczeń  i  poglądów,  opinii  oraz  daje  możliwość  reprezentowania
biznesu w różnych gremiach społecznych, gospodarczych czy samorządowych. SKB-ZP reprezentuje
biznes w radach społecznych i gospodarczych przy prezydentach, burmistrzach, wójtach, starostach
czy marszałkach sejmiku województwa. Jest uczestnikiem wszystkich inicjatyw społecznych, które w
jakikolwiek sposób „ocierają się” o przedsiębiorczość po to, by mieć bezpośredni przekaz informacji,
dostęp do niej a także poprzez bezpośrednie uczestnictwo w sposób pozytywny wpływać na rozwój i
bezpieczeństwo społeczności lokalnej, powiatu, województwa. 
Wreszcie,  co  najważniejsze  poprzez  przynależność  do  Klubu  jego  członkowie  mają  możliwość
opiniowania  i  kreowania  oraz  wywierania  bezpośredniego  lub  pośredniego  wpływu  na  otoczenie
biznesu czy lokalne środowisko.
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2. Cel Kodeksu Etyki

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka spoczywa na członkach klubu, jako organizacji
zrzeszającej  przedsiębiorców-pracodawców,  tworzących  miejsca  pracy.   SKB-ZP  wspiera
pracodawców z powiatu starogardzkiego oraz powiatów ościennych, którzy dobrowolnie wstąpili  w
poczet  członków  SKB–ZP.  Klub  wpiera   rozwój  potencjału  techniczno-ekonomicznego  lokalnych
przedsiębiorców  służąc  im  wiedzą  i  doświadczeniem  w  harmonii  z  ogólnym  zapotrzebowaniem
potencjału i potrzeb mieszkańców.  

Członkowie  SKB-ZP  mają  świadomość,  jak  ważne  jest  wszystkich  zaangażowanie  oraz
wzajemne zaufanie w codziennej pracy. Chcemy postępować zgodnie z normami i zasadami opartymi
na wzorcach etycznych. Ich źródłem jest wspólny dla społeczności  system wartości,  wynikający z
tradycji  i  kultury  ukształtowanej  na  przestrzeni  lat.  Dzięki  tym  wartościom  budujemy  pozycję
Pracodawców  (Członków  SKB-ZP),  z  korzyścią  dla  otoczenia,  samych  przedsiębiorców  i  ich
pracowników. 

Deklaracja  etycznego  postępowania  zawarta  w  niniejszym  kodeksie  stanowi  motywację
członków,  wpływa  na  kierunek  oraz  kształt  podejmowanych  przez  SKB-ZP  działań,  decyzji.  Dla
partnerów,  deklaracja  ta  jest  zapewnieniem  uczciwych  i  społecznie  akceptowanych  zasad
prowadzenia  przez  Klub  działalności.  Kodeks Etyki  określa  ramy i  standardy  zachowań członków
klubu.  Nie  zwalnia  to  jednak  z  konieczności  dokonywania  samodzielnej  oceny,  czy  określone
postępowanie  buduje  reputację  Starogardzkiego  Klubu  Biznesu  –  Związku  Pracodawców,  jako
uczciwego i  wiarygodnego partnera biznesowego,  a także czy nie  naraża tej  organizacji  bądź jej
dobrego wizerunku na szkodę, czy nieuzasadnioną krytykę. 

Każdy członek SKB- ZP jest zobowiązany działać w relacjach zewnętrznych jak i wewnątrz
organizacji,  w  sposób  zgodny  z  zasadami  i  wartościami  Kodeksu.  Oczekujemy  także,  iż
współpracujące z nami osoby, firmy i organizacje, będą kierowały się szacunkiem dla przyjętych przez
członów klubu etycznych zasad postępowania oraz będą prowadziły swoją działalność gospodarczą z
dochowaniem  zasad,  przestrzeganiem  wartości  i  poszanowaniem  prawa.  Ustanowiony  przez
członków klubu Kodeks Etyki stanowi podstawę działania opartej na etyce kultury biznesowej. 

3. Kogo dotyczy Kodeks Etyki

Kodeks Etyki  SKB-ZP, dotyczy  wszystkich  członków zrzeszonych  w  Starogardzkim Klubie
Biznesu  i  stanowi  zobowiązanie  do  przestrzegania  przez  nich  norm  i  standardów  etycznych,
określonych w pkt. nr 6 oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawa. Każdy członek, zobowiązuje
się  działać w relacjach zewnętrznych jak i  wewnętrznych,  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszego
kodeksu, co potwierdza w deklaracji zgłoszeniowej. Ustanowiony przez SKB-ZP Kodeks Etyki, stanowi
podstawę do kontraktów biznesowych oraz umów zawieranych ze swoimi pracownikami. 

4. Jak postępuje członek SKB-ZP

1. Przestrzega obowiązujących przepisów prawa;
2. Postępuje zgodnie z normami i standardami etycznymi określonymi w niniejszym Kodeksie Etyki

zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych;
3. Przeciwdziała praktykom nieakceptowanym w każdym miejscu pracy – reaguje zawsze, gdy jest

świadkiem  zachowania  sprzecznego  z  przyjętymi  w  SKB-ZP  zasadami  etycznymi  oraz
obowiązującymi przepisami prawa;
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Czego wystrzega się członek SKB-ZP:

1. Wykorzystywania swojej pozycji dominującego, dyskryminowania, oraz szkodzenia innym 
swoim działaniem,

2. Komentowania  sytuacji  i  wydarzeń  w  sposób,  którym  mógłby  urazić  innych,  zwłaszcza
stronniczo i nieuczciwie oraz oszukiwania z obawy o własną pozycję biznesową, wizerunkową,

3. Manipulowania  informacją  i  ludźmi,  „zamiatania”  problemów  pod  dywan  oraz  zmieniania
jednostronnie zasad współpracy z druga stroną.

5. Wartości etyczne 

U podstaw wartości etycznych członków SKB-ZP leży system wartości ukształtowany przez 
postawy osobowe i zawodowe ludzi, przez lata tworzących tę organizację. Wartości te przyświecały i 
przyświecają nadal działaniom członków zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. 

Szacunek

Najważniejszy jest  człowiek.  Z  szacunkiem odnosimy się  do ludzi  i  pracy, okazując go w
relacjach ze wszystkimi, w tym zwłaszcza z pracownikami i wobec osób korzystających z usług lub
produktów Klubu.  Dążymy do stworzenia środowiska pracy wolnego od zachowań nieetycznych i
dyskryminacji, cechującego się poszanowaniem godności i różnorodności pracowników czy partnerów
biznesowych. Chcemy, aby firmy wspierały rozwój swoich pracowników oraz sprzyjały w realizowaniu
ich ambicji zawodowych i osobistych.

Uczciwość

Bezwzględnie przestrzegamy norm etycznych, przepisów prawa i ustalonych zasad i dobrych
obyczajów.  Stanowi  to  podstawę  wiarygodności  i  reputacji  członków  naszej  organizacji.
Przestrzegamy zasad FAIR PLAY angażując się zawsze, jakbyśmy pracowali „dla siebie”. Oceniamy
sytuacje  na  podstawie  faktów  i  przestrzegamy  tej  reguły  w  relacjach  z  partnerami  biznesowymi,
pracownikami, w relacji z organami administracji samorządowej i państwowej. Dotrzymujemy danego
słowa  szczerze  i  obiektywnie  się  komunikując  oraz  wywiązujemy  się  z  podjętych  zobowiązań.
Odzwierciedla to sposób, w jaki się komunikujemy, współpracujemy i konkurujemy na rynku. 

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność to podejmowanie działań ze świadomością ich efektów dla firm, partnerów,
lokalnej społeczności, otoczenia. Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za przedsiębiorczość, w tym za
tworzone miejsca pracy, analizując i uwzględniając możliwie wszystkie konsekwencje naszych działań
troszcząc się o dobro ogółu a nie tylko o „własne podwórko”. Jesteśmy aktywni, inicjując działania
oraz  podejmując  współprace  przy  jasno  zdefiniowanych  celach  i  oczekiwaniach.  Wykazujemy  się
najwyższą troską o bezpieczeństwo i rozwój pracowników oraz wysoką jakość produktów. 

Współpraca

Dbamy o otwartą komunikację i  konstruktywny dialog,  oparty  na wzajemnym zrozumieniu,
przejrzystych  relacjach  oraz  zaufaniu.  Naszym  celem  jest  osiąganie  porozumienia  i  budowa
partnerskich  relacji  z  otoczeniem,  w  tym  z  lokalnymi  organami  samorządowymi  i  rządowymi.
Szanujemy i doceniamy starania i wysiłki innych a konflikty rozwiązujemy w sposób konstruktywny i
przyjazny,  biorąc  pod  uwagę  potrzeby  innych  i  zrozumienie  ich  punktu  widzenia.  
Tworzymy możliwości, likwidujemy przeszkody/bariery grając jak w jednej drużynie. Razem dążymy do
osiągania wspólnych celów, wspierając lokalne środowiska a także organy samorządu w realizacji
ustalonych zamierzeń. Utrwalamy korzystne więzi z partnerami biznesowymi i społecznymi.
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6. Zasady w relacjach biznesowych

1. Prowadzimy  działalność  gospodarczą  w  sposób  odpowiedzialny  i  profesjonalny,  dotrzymując
zobowiązań wobec pracowników, klientów, partnerów biznesowych. 

2. Dajemy  przykład  swoją  postawą  i  zaangażowaniem.  Przykładamy  wagę  do  poszanowania
tajemnicy handlowej, służbowej i ochrony danych osobowych.

3. W codziennej pracy podejmujemy działania, poszukując i  dostarczając rozwiązań o najwyższej
jakości  przy  zastosowaniu  najlepszych  praktyk,  zapobiegając  jednocześnie  występowaniu
konfliktu interesów. Naszą odpowiedzialność i profesjonalizm rozumiemy także, jako stosowanie
uczciwych praktyk w stosunku do konkurencji, dostawców, odbiorców i konsumentów. Pytamy w
celu zrozumienia sytuacji i rozwiązania problemu efektywnie wykorzystując dostępne zasoby.

4. Zgodnie  z  zasadami  społecznej  odpowiedzialności,  troszczymy  się  o  dobre  relacje  ze
społecznościami  lokalnymi  oraz  poszanowanie  środowiska  naturalnego  na  terenie  działania
naszych zakładów i ich otoczeniu.

Nasze wartości etyczne wpływają na zapewnienie odpowiedzialnego podejścia do biznesu:

Dotrzymując zobowiązań

Dokładamy starań w wywiązywaniu się z podjętych zobowiązań. W trosce o bezpieczeństwo
naszych  klientów  i  partnerów  biznesowych  oraz  dbając  o  uczciwe  relacje  z  pracownikami,  nie
składamy  tylko  obietnic,  których  realizacja  byłaby  niemożliwa.  Zawsze  jasno  i  zrozumiale
komunikujemy swoje propozycje i rozwiązania podejmując decyzje w ramach kompetencji SKB-ZP.

Szanując własność intelektualną, przestrzegając tajemnicę handlową/służbową.

We własnej działalności nie wykorzystujemy wytworów cudzej twórczości intelektualnej, jeśli
nie posiadamy do nich odpowiednich praw.

Stosując uczciwe zasady konkurencji i promocji.

Zasadą  jest  przestrzeganie  reguł  uczciwej  konkurencji.  Przedstawiamy  rekomendacje  i
wnioski biorąc pod uwagę konsekwencje biznesowe i społeczne, mając świadomość rozwoju branży,
firmy. Nie akceptujemy przekazywania klientom i partnerom biznesowym informacji objętych klauzula
poufności,  nierzetelnych lub nieprawdziwych ani takich,  które mogą być mylnie bądź dwuznacznie
rozumiane. Nie stosujemy takich form postępowania, jak podstęp czy niedomówienie. 

Troszcząc się o dobre sąsiedztwo.

Dążymy do zapewnienia dobrych, opartych na porozumieniu i współpracy relacji z lokalnymi
społecznościami. Szanujemy oczekiwania, zobowiązania, czy roszczenia skierowane pod nasz adres.
Staramy się uczestniczyć w rozwoju społeczności lokalnych poprzez wkład w rozwój gospodarczy,
społeczny i kulturalny, w sposób odpowiadający możliwościom i skali  naszej działalności w danym
regionie.  Popieramy  i  wspieramy  społeczne  zaangażowanie  naszych  pracowników.  Prowadzimy
działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa środowiskowego, z myślą o
stałym ograniczaniu ujemnego wpływu na jakość i warunki życia w bliskości naszych zakładów.
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Zgłaszając naruszenia Kodeksu Etyki i rozstrzygając spory

W  SKB-ZP  działa  3-osobowy  Sąd  Koleżeński  wybrany  przez  Walne  Zgromadzenie  w
wyborach  bezpośrednich,  którym  kieruje  Przewodniczący  Sądu.  Decyzje  zapadają  większością
głosów i podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd SKB-ZP na najbliższym posiedzeniu. 
Podmioty  gospodarcze  lub  osoby  fizyczne,  będące  świadkiem  naruszenia  Kodeksu  Etyki  przez
podmioty skupione w SKB-ZP, mogą podjąć samodzielnie działania zmierzające do poprawy danej
sytuacji.  W  przypadku  braku  efektów  powyższego  działania,  powinny  o  tym  fakcie  zgłosić  do
Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, który w pełnym składzie Sądu podejmie stosowne działania
w zgłoszonej sprawie. 
W  celu  zgłoszenia  do  Sądu  Koleżeńskiego  naruszenia  Kodeksu  Etyki  SKB-ZP,  można  podjąć
następujące działania:

a) Bezpośrednie spotkanie z Sądem Koleżeńskim, po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca z
Przewodniczącym Sądu, 

b) Rozmowa  telefoniczna  z  Przewodniczącym  Sądu  Koleżeńskiego,  Prezesem  SKB-ZP  lub
Dyrektorem Biura (nr tel. na stronie www)

c) Przesłanie podpisanego czytelnie zgłoszenia/pisma/wiadomości wraz z uzasadnieniem drogą
elektroniczną e-mail na adres skb@skb.org.pl lub za pośrednictwem poczty na adres SKB-
ZP Starogard Gdański, ul. Kościuszki 27, 83-200 Starogard Gdański.

Każdy  podmiot  gospodarczy  lub  osoba  fizyczna  powinien  w  dobrej  wierze  zgłaszać  przypadki
wskazujące  na  naruszeniu  Kodeksu  Etyki.  W  przypadku  stwierdzenia  w  toku  postępowania
wyjaśniającego, że doszło do naruszenia Kodeksu Etyki, Sąd Koleżeński wzywa do wyjaśnienia tej
sytuacji  Podmiot Gospodarczy-Członka Klubu i podejmie określone działania, o których przekazuje
Prezesowi Zarządu Klubu decyzję Sądu wraz z uzasadnieniem oraz rekomendacją celem podjęcia
działań wobec dokonującego naruszania Kodeksu Etyki. Zarząd Klubu (w składzie, co najmniej 10
osobowym) po zapoznaniu się z decyzja Sądu Koleżeńskiego podejmuje następujące postanowienia:

1. uznaje brak naruszenia kodeksu etyki lub znikomy wymiar jego szkodliwości; 
2. uznaje zasadność zgłoszenia i naruszenie kodeksu etyki postanawiając członkowi klubu:

a.  udzielić upomnienia; nagany;
b. zobowiązać do naprawy szkody,
c. udzielić nagany oraz zobowiązać do naprawy szkody
d. wykluczyć z członkostwa w SKB-ZP (ostateczna decyzja) 

Od  postanowienia  Zarządu  SKB-ZP  określonemu  w  pkt.  2  ppkt  d)  członkowi  klubu  przysługuje
odwołanie, złożone na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od otrzymania postanowienia.
Odwołanie rozstrzyga Kolegium w pełnym składzie osobowym Zarządu wraz z Sądem Koleżeńskim w
terminie 30 dni od daty wpływu odwołania. Decyzja tego Kolegium jest ostateczna.

=============================================================================

Przyjmuje się niniejszego Kodeks Etyki
Uchwałą Walnego Zgromadzenia z

dnia 06 lutego 2017roku.

……………………………………………………..
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