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Wstęp
Wierzymy, że możemy prowadzić biznes, postępując zgodnie z zasadami etycznymi takimi jak
odpowiedzialność, przejrzystość, etyczne zachowanie oraz aktywna obecność w środowisku. Mamy
także świadomość, że nasz działalność oraz naszych dostawców ma olbrzymi wpływ na środowisko
dlatego dokładamy wszelkich starań w zakresie ochrony środowiska. Główne zasady, którymi się
kierujemy to ochrona środowiska oraz warunki pracy.

Etyka biznesu
Zasady etyki zawodowej i społecznej odpowiedzialności w biznesie opierają się na niezmiennych
wartościach, którymi powinny kierować się przedsiębiorstwa w swojej działalności. Dostawcy firmy
GALVA przestrzegają norm, ustalonych przez społeczeństwo oraz opinię publiczną, a także dążą do
osiągnięcia jak najwyższego zysku i minimalizacji własnych kosztów. Dostawcy przeciwdziałają
korupcji, przestrzegają praw człowieka oraz mają świadomość wpływu na środowisko naturalne.
Stosują się do wszystkich obowiązujących przepisów prawnych zawartych w ustawach oraz
rozporządzeń.

Kwestia pracownika
Dobre warunki oraz atmosfera w pracy sprzyjają zaangażowaniu i motywują do lepszych osiągnięć.
Rolą dostawcy jest stworzenie warunków pracy, w których relacje między ludźmi opierają się na
współpracy, odpowiedzialności oraz prawości co sprzyja wskazywaniu błędów wewnętrznych i
samodoskonaleniu się. Dostawca pragnie zapewnić pracownikowi lepsze warunki pracy. Warunkami
tymi są:
- Organizowanie okresowych szkoleń z zakresu BHP
- Przeprowadzanie przeglądów urządzeń i maszyn
- Zapewnienie wody w okresie letnim kiedy temperatura na hali przekracza 28 stopni
- Wydzielenie strefy socjalnej wraz z miejscem do odpoczynku
- Stworzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
- Monitorowanie warunków pracy obejmujących pomiary hałasu, światła oraz jakości powietrza
- Zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej
- Zapewnienie pracownikom w pełni wyposażonej apteczki pierwszej pomocy oraz przeprowadzanie
okresowych przeglądów apteczki
- Dbałość o porządek i higienę w miejscu pracy

Środowisko
Dostawcy przestrzegają wszystkich zarządzeń organów Państwowych oraz na bieżąco monitorują
nowe rozporządzenia i przepisy prawne zawarte w ustawach dotyczące ochrony środowiska.
Dostawcy mają świadomość wpływu na środowisko naturalne i starają się ograniczyć oddziaływanie
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na środowisko. Pracownicy są poinformowani o sposobie gromadzenia odpadów na terenie firmy
oraz o aspektach środowiskowych, zwłaszcza tych kluczowych mających negatywny wpływ na
środowisko.

Kwestie dot. przeciwdziałania korupcji
Nasi dostawcy mają świadomość o negatywnym działaniu na całe społeczeństwo mają praktyki
korupcyjne, dlatego przestrzegają szeroko pojętych zasad moralnych. Dopuszczają okolicznościowe
upominki w celu nawiązania lepszej współpracy.

Pełnomocnik ds. SZJ
Andrzej Wciślak
09.09.2021

…………………………………………
Zatwierdził (podpis)
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