KODEKS ETYCZNY
Obowiązujący w „ZAKŁADZIE POLIGRAFICZNYM
STANISŁAW SITEK” T. I. P. SITEK SPÓŁKA

I. Najwyższe standardy etyczne
„ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK” T. I. P. SITEK SPÓŁKA JAWNA jest
przekonany o wadze przestrzegania w ramach swoich praktyk obowiązujących
uregulowań, przepisów prawnych i postępowania, zgodnie z wyznaczonymi sobie
standardami etycznymi.
Zakład Poligraficzny STS czuje się zobowiązany do promowania etyki oraz pragnie
dołączyć do grona czołówki pod względem przestrzegania praw człowieka i ochrony
środowiska. Odpowiedzialność za osiągnięcie tego celu spoczywa na wszystkich
pracownikach firmy Zakład Poligraficzny STS.
Niniejszy Kodeks Etyki został zatwierdzony przez właściciela Zakładu Poligraficznego
STS, który zobowiązuje się do regularnej oceny przestrzegania zasad zawartych w
kodeksie oraz aktualizowania jego treści na podstawie uzyskanych wniosków.
Kodeks odzwierciedla wartości etyczne, jakim firma Zakład Poligraficzny STS hołduje
i jakich chce przestrzegać. Stanowi on dla pracowników Zakładu Poligraficznego STS
wzorzec postępowania w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz
klientów, partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach biznesowych, jak
i okołobiznesowych.
Niniejszy kodeks jest rozpowszechniany i popularyzowany poprzez Zakład
Poligraficzny STS.
II. Misja Zakładu Poligraficznego STS
Drukujemy na papierach i kartonach od 60 do 400 g/m2 następujące prace:
ulotki, foldery, teczki ofertowe, katalogi, broszury, plakaty, gazetki reklamowe, standy,
książki w oprawie miękkiej, gazety niskonakładowe, kalendarze (planszowe, ścienne,
trójdzielne), bloczki reklamowe, etykiety, banderole, zawieszki, zaproszenia, dyplomy.
Wykończenie, uszlachetnianie: foliowanie (mat, błysk), lakierowanie UV, sztancowanie,
wykrawanie, nacinanie, tłoczenie, złocenie, perforowanie.
Rodzaje oprawy: oprawa szyta drutem (zeszytowa), oprawa miękka klejona, oprawa
spiralna.
Produkcja oparta jest na sprawdzonej technologii a doświadczenie pracowników
pozwoliło nam w szybkim czasie osiągnąć wysoką jakość naszych produktów oraz
świadczonych usług. Zależy nam na każdym kliencie i jego zadowoleniu podczas
realizacji zamówienia oraz długo po jego zakończeniu, dlatego jakość jest dla nas
ważnym elementem na każdym etapie drogi produktu. Aby być konkurencyjną firmą

postanowiliśmy certyfikować wewnętrzny system Zarządzania jakością zgodny z
normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz system Zarządzania środowiskiem zgodny z normą
PN-EN ISO 14001:2005.
System Jakości i Środowiska jest udokumentowany i utrzymywany zgodnie z
zaleceniami norm przedmiotowych a ich skuteczność i efektywność podlega ciągłemu
doskonaleniu.
Naszą dewizą jest realizacja umów z pełną odpowiedzialnością wobec zamawiających
i terminowym dotrzymywaniem wymagań zdefiniowanych w dokumentach
zamówieniowych pamiętając przy tym o ochronie środowiska naturalnego.
III. Wartości, jakim hołduje „ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK” T. I.
P. SITEK SPÓŁKA JAWNA
Zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych ze swoimi interesariuszami
Zakład Poligraficzny STS hołduje uniwersalnym wartościom, promując: uczciwość,
pracowitość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, jakość
i innowacyjność jako cele postawione indywidualnie własnej pracy, otwartą
współpracę dla dobra wspólnego, budowanie i utrzymywanie zaufania wśród
współpracowników i partnerów biznesowych, a także szacunek, wyrozumiałość
i pomoc, bez względu na zajmowane stanowisko czy różnorodność poglądów.
IV. Dbałość o najwyższe standardy pracy
„ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK” T. I. P. SITEK SPÓŁKA JAWNA szanuje
i przestrzega międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka oraz
międzynarodowych standardów pracy, traktując je jako fundamentalne i powszechne.
Respektuje i realizuje przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny, a także
dba, by pracownicy zawsze byli traktowani zgodnie z mającymi zastosowanie
wymogami.
Uznając prawo pracowników do wolnego zrzeszania się, Zakład Poligraficzny STS
podejmuje dialog z wybieraną radą przedstawicieli pracowników.
Przestrzega zakazu dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie
etniczne, religię, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, związek lub
przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny.
Gwarantuje wolność poglądów, sumienia i religii oraz swobodę przekonań
i wypowiedzi. „ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK” T. I. P. SITEK SPÓŁKA
JAWNA promuje pracę zespołową wolną od jakichkolwiek uprzedzeń i świadomie
czerpie siłę i wartości wynikające ze zróżnicowania swoich pracowników. W zamian
dokłada wszelkich starań, by zapewnić swoim pracownikom godziwe i regularnie

wypłacane wynagrodzenie, możliwość rozwoju, ciekawe i ambitne wyzwania oraz
bardzo dobre warunki pracy.
„ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK” T. I. P. SITEK SPÓŁKA JAWNA chroni
prawa autorskie swoich pracowników, a także, w relacji do międzynarodowych
standardów, szanuje własność intelektualną jako dobro indywidualne, bezpieczne od
nadużyć.
Przestrzega zakazu pracy dzieci poniżej 15 roku życia, pracy przymusowej, stosowania
kar cielesnych, przymusu psychicznego i fizycznego oraz znieważania, a także zakazu
dotyczącego molestowania seksualnego, a miejsce pracy uznaje za wolne od tego
typu praktyk.
V. Brak tolerancji dla korupcji, uczciwa konkurencja
„ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK” T. I. P. SITEK SPÓŁKA JAWNA
przestrzega zasad uczciwej konkurencji, zapobiegania przekupstwu, nielegalnym
płatnościom i korupcji.
Obowiązkiem pracowników Grupy Kapitałowej Zakład Poligraficzny STS jest unikanie
działalności prowadzącej do konfliktu interesów, czyli przyjmowanie i oferowanie
prezentów w ramach prowadzenia działalności biznesowo-handlowej. Nie wolno
płacić ani proponować łapówek lub nielegalnych świadczeń urzędnikom
państwowym, ani przedstawicielom partii politycznych, w celu zawarcia lub
zachowania transakcji. Pracownicy Zakładu Poligraficznego STS nie mogą czerpać
jakichkolwiek korzyści ani pomagać w osiąganiu korzyści z zaistniałych okazji, jakie
mogą powstać w wyniku wykorzystania informacji lub stanowiska w firmie.
VI. Partnerstwo w biznesie
Relacje z klientem
Najważniejszymi zasadami Zakładu Poligraficznego STS są: odpowiedzialność za
sukcesy klientów oraz szacunek i otwartość na ich potrzeby. Zakład Poligraficzny STS
dostarcza swoim klientom produkty o najwyższej jakości, co uzyskiwane jest jako
efekt wysokich umiejętności, doświadczeń i kompetencji pracowników oraz dokłada
wszelkich starań, aby dostarczone produkty spełniały najwyższe standardy
i oczekiwania klientów.
Kontakty z klientem rządowym
W zakresie kontaktów z klientami sektora publicznego (administracja centralna
i samorządowa, spółki komunalne, spółki Skarbu Państwa, publiczne zakłady opieki
zdrowotnej) stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami). Przepisy te regulują
sposób porozumiewania się z zamawiającym w trakcie trwania postępowania
przetargowego, zakres czynności, jakie mogą być podejmowane przez strony
postępowania, oraz środki ochrony prawnej.
VII. Zintegrowany System Zarządzania
„ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK” T. I. P. SITEK SPÓŁKA JAWNA kładzie
szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Działania
podnoszące tę wartość podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle
określonych oczekiwań klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym.
Zintegrowany System Zarządzania zapewnia właściwą, systemowo administrowaną
realizację wszystkich procesów biznesowych mających wpływ na jakość produktów
i usług. Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są
monitorowane, doskonalone oraz przystosowywane do ciągle zmieniających się
warunków rynkowych i technologicznych oraz do zmieniających się wymagań klienta.
Wysoka jakość produktów i usług wspierana jest ciągłą troską o środowisko oraz o
bezpieczeństwo pracowników i dostawców.
Stosowanie zasad systemów wdrożonych w Zakładzie Poligraficznym STS przyczynia
się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a klientami i dostawcami. Umacnia też
wizerunek Zakładu Poligraficznego STS w oczach wszystkich podmiotów
zainteresowanych efektami działalności naszej firmy w obszarach jakości oferowanych
produktów i usług, oddziaływania na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa
i higieny pracy, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji i danych.

VIII. Świadomość ekologiczna
„ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK” T. I. P. SITEK SPÓŁKA JAWNA
przestrzega przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Zakład
Poligraficzny STS świadomie ogranicza wpływ swojej działalności na środowisko
naturalne, minimalizując zużycie zasobów naturalnych oraz wytwarzanie odpadów
powstających w wyniku bieżącej działalności.
Promuje także ekologiczny styl życia pośród swoich pracowników, prowadząc akcje
zachęcające do czynnego uczestnictwa w ochronie środowiska naturalnego.

IX. Biznes społecznie odpowiedzialny
„ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK” T. I. P. SITEK SPÓŁKA JAWNA od
początku swojej działalności szeroko angażuje się w działalność społeczną,

propagując ideę stworzenia szerokiej platformy społecznej, na gruncie której
propagowane są sport oraz najnowsze technologie.
W ramach działalności społecznej Zakład Poligraficzny STS jest sponsorem wydarzeń
kulturalnych.

X. Jak postanowienia kodeksu są wdrażane i egzekwowane
Wszelkie niejasności, problemy związane z interpretacją treści Kodeksu Etycznego
rozwiązuje powołany przez Zarząd Rzecznik ds. Etyki. Pracownicy Zakład Poligraficzny
STS są zachęcani do zgłaszania wszelkich uwag i modyfikacji związanych z treścią
niniejszego Kodeksu Etycznego.
Do obowiązków Rzecznika ds. Etyki należy:
• wspieranie pracowników w przestrzeganiu kodeksu etycznego,
• promowanie idei kodeksu wewnątrz firmy,
• aktualizacja treści kodeksu,
• odpowiadanie stosownymi przedsięwzięciami na bieżące problemy
pracowników związane z etyką podejmowanych przez nich działań
biznesowych.
Pracownicy Zakładu Poligraficznego STS mają prawo oczekiwać od Rzecznika ds. Etyki
pomocy i wsparcia w zakresie zgłaszanych drogą e-mailową zapytań na adres:
etyka@drukarnia-sts.pl

XI. Polityka Conflict Minerals
"ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK" T. I P. SITEK SPÓŁKA JAWNA zgadza się z
powszechnie przyjętą w branży zasadą, według której należy zajmować się problemami
związanymi z odpowiedzialnością społeczną w całym łańcuchu dostaw.
W dniu 22 sierpnia 2012 r. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)
zatwierdziła ostateczną postać przepisów w sprawie pozyskiwania minerałów
pochodzących z terenów objętych działaniami wojennymi zgodnie z artykułem 1502
ustawy Dodd-Frank Wali Street Reform and Consumer Protection Act (w skrócie
zwanej: Dodd-Frank Act). Zgodnie z tymi przepisami firmy takie jak "ZAKŁAD
POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK" T. I P. SITEK SPÓŁKA JAWNA są zobowiązane prowadzić
uzasadnione działania dochodzeniowe i w zależności od okoliczności, dokonywać dalszych
szczegółowych analiz w celu ustalenia źródła i pochodzenia minerałów pochodzących z
terenów objętych działaniami wojennymi, które mogą być stosowane w ich
produktach. Minerały pochodzące z terenów objętych działaniami wojennymi to cyna,
tantal, wolfram i złoto, w skrócie 3TG.

"ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK" T. I P. SITEK SPÓŁKA JAWNA otwarcie
oczekuje, że wszyscy jej dostawcy przeprowadzą następujące działania:
•

Wprowadzą zasady dotyczące bezpiecznego pozyskiwania minerałów i będą
wymagać tego samego od wszystkich podmiotów biorących udział w łańcuchu
dostaw.

•

Wprowadzą procedury należytej staranności, aby móc realizować te zasady.

•

Będą pozyskiwać materiały od dostawców przestrzegających zasad
odpowiedzialności społecznej; oraz

•

Odeślą w stosownym czasie wypełniony szablon EiCC/GeS1 Conflict Minerals
Reporting Template oraz przekażą wszelkie informacje, o które poprosi
"ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK" T. I P. SITEK SPÓŁKA JAWNA ,
odnośnie pozyskiwania minerałów wykorzystanych w produktach
dostarczanych do "ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK" T. I P. SITEK
SPÓŁKA JAWNA
Jeśli „ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK” T. I P. SITEK SPÓŁKA JAWNA dowie
się, że dany dostawca nie spełnia tych oczekiwań, podejmie stosowne działania mające na
celu rozwiązania tej sytuacji, w tym ponowną ocenę stosunków z dostawcą.
XII. Prywatność danych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informujemy iż:
• Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Zakład Poligraficzny Stanisław Sitek T. i P. Sitek Spółka Jawna, ul. Kościuszki 28, 64700 Czarnków. Dane kontaktowe do administratora:
tel. +48 67 255 27 74
mail: sts@onet.pl
• Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, a następnie
wykonania tych zamówień przez naszą Spółkę z Państwa firmą (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO), a także w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.
1 lit. f RODO), takich jak cele analityczne, w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w celu badania satysfakcji klientów, w celu
oferowania Państwa firmie przez naszą Spółkę naszych produktów i usług, w celach
marketingowych i reklamowych.

Podstawą prawną przetwarzania są przepisy prawa, zwłaszcza ustawa z dnia
23.04.1964r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od
osób prawnych.
• Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
1. Naszym podwykonawcom i innym podmiotom z których usług korzystamy
przy przetwarzaniu Państwa danych zwłaszcza dla realizacji zleceń dla Państwa
firmy, takim jak firmy kurierskie, firmy przewozowe, firmy prawnicze, firmy
ubezpieczeniowe, agencje marketingowe, likwidatorzy szkód, podmioty
świadczące usługi z zakresu IT, w tym dostarczające usługi poczty
elektronicznej.
2. podmiotom powiązanym z Naszą Spółką
3. innym podmiotom i organom, o ile będzie to niezbędne ze względu na
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
•

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE.
• Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy łączącej
naszą Spółkę z Państwa oraz do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń
z tejże współpracy, a także przez czas niezbędny, zgodnie z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa.
Dane przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych będą przechowywane
do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania, ewentualnie cofną
Państwo zgodę na ich przetwarzanie, a także jeśli uznamy, że są one już nieaktualne.
• Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące
uprawnienia:
1. Prawo dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii
2. Prawo do sprostowania/poprawiania danych
3. Prawo do usunięcia danych – w zakresie nie naruszającym nałożonych na Spółkę
obowiązków ustawowych
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach gdy
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Spółki
6. Prawo do przeniesienia danych
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

• Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla zawarcia
współpracy i realizacji zleceń dla Państwa przez naszą Spółkę.

