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§1
Wprowadzenie do kodeksu
Baltic Operator, GSG Towers i Stocznia Gdaosk działają w jednej Grupie Kapitałowej i
ściśle ze sobą współpracują. Dalego też postanowiły wprowadzid wspólny dla Spółek Kodeks
Postępowania Etycznego.
Dla wszystkich Spółek priorytetem jest prowadzenie działalności produkcji i
malowania konstrukcji stalowych typu on-shore i off-shore oraz prefabrykacji i usług dla
przemysłu okrętowego w sposób odpowiedzialny i godny zaufania.
Chcemy, aby nasze otoczenie postrzegało nas w taki właśnie sposób. Naszą ambicją
jest byd podmiotem, który w sposób otwarty i precyzyjny komunikuje przyjęte przez siebie
wartości i zasady postępowania.
Pożądane przez nas postawy i sposób działania zdecydowaliśmy się zawrzed w
niniejszym Kodeksie.

Dokument ten określa kierunek naszych działao służących kształtowaniu postaw
pracowniczych, a także oddziaływaniu na sposób budowania relacji z otoczeniem, w którym nasza
organizacja funkcjonuje zgodnie z koncepcją Corporate Social Responsibility (CSR) .
Przede wszystkim jest on jednak naszym zobowiązaniem, o którym chcemy pamiętad
każdego dnia.
W dokumencie tym podkreślamy to, czego należy oczekiwad od sposobu postępowania
Spółek i jej pracowników. Wszystkie zawarte w nim deklaracje, traktujemy z najwyższą powagą i
przyjmujemy na siebie zobowiązanie do tego, aby to jak działamy odpowiadało w pełni temu, o
czym mówi nasz kodeks postępowania etycznego .
Niniejszy kodeks postępowania etycznego adresowany jest do wszystkich zatrudnionych
w Baltic Operator, GSG Towers Sp. z o.o. i Stoczni Gdaosk S.A., niezależnie od zajmowanego
stanowiska, stażu pracy, formy zawartej umowy, wymiaru etatu i zakresu powierzonej
odpowiedzialności.
Postanowienia kodeksu kierujemy ponadto do naszych klientów, partnerów biznesowych,
akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy działających w otoczeniu spółek.

Traktujemy się wzajemnie z godnością.
Postępujemy bezpiecznie, troszcząc się o
środowisko i szanując współpracowników,
dostawców, klientów i społeczności, w których
pracujemy.

Sprawiedliwośd

Mówimy prawdę. Jeśli zdarzy się nam popełnid błąd,
nie staramy się z tym kryd. Zachowujemy się
w taki sposób, by wszyscy nasi współpracownicy
wiedzieli, że zrobimy to, do czego się
zobowiązaliśmy. Czy to podczas przygotowywania
raportu finansowego, czy odpowiadając na
zapytania audytorów, w rozmowach z klientami
lub w naszym postępowaniu z dostawcami i innymi
zainteresowanymi stronami zawsze mówimy
prawdę. Powstrzymujemy się od wszelkiego
postępowania, które jest wątpliwe w sensie
etycznym.

Odpowiedzialnośd

Szacunek

Uczciwośd

Niniejszy kodeks został utworzony w oparciu o następujące zasady
definiujące naszą etykę:
Możemy kupowad i sprzedawad dzięki
naszym osiągnięciom, bez uciekania
się do nieetycznego postępowania.
Rozumiemy, że wszystko, co jest
związane z prowadzeniem działalności
biznesowej i co dotyczy firmy , można
wykorzystywad wyłącznie w
najlepszym jej interesie . Unikamy
konfliktu interesów. Zawsze, przy
każdej okazji, wspieramy prawne
interesy firmy .

Stoimy na straży niepodważalnej reputacji, którą
cieszą się spółki Baltic Operator, GSG Towers i
Stocznia Gdaosk w kwestii etyki i uczciwości.
Postępujemy odpowiedzialnie, kierując się
rozsądkiem, i dokładamy wszelkich starao, aby
podtrzymywad i poprawiad reputację firmy. Nie
czekamy, aż inni powiedzą nam, co mamy zrobid.
Postępujemy zgodnie ze Standardami etycznego
postępowania w biznesie i rozumiemy sposób, w
jaki prawo wpływa na nasze działania.

§2
Etyka w relacjach z klientami i dostawcami

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE W RELACJACH Z KLIENTAMI I AKCJONARIUSZAMI OZNACZA, ŻE...
 Traktujemy w sposób sprawiedliwy i uczciwy naszych dostawców i partnerów biznesowych,
 Przyjmujemy na siebie tylko takie zobowiązania i składamy takie obietnice, jakich możemy
dotrzymad – i dotrzymujemy ich,
 Obsługując klientów na całym świecie stosujemy się do odpowiednich wymogów prawnych i
etycznych,
 Tworzymy produkty, które spełniają nasze standardy
jakości i zabieramy głos, jeśli wykryjemy rzeczywisty lub
potencjalny problem z jakością lub bezpieczeostwem produktu,
 Komunikujemy otwarcie i uczciwie.

ZGODNIE Z NASZYMI ZASADAMI DOTYCZĄCYMI SPRZEDAŻY I MARKETINGU………..
 Walczymy o miejsce na rynku wyłącznie poprzez nasze produkty i usługi, które
promujemy w sposób rzetelny i uczciwy, dokonując wyłącznie porównao naszych
produktów i usług, które są dokładne i poparte faktami,
 Nie wydajemy fałszywych czy wprowadzających w błąd oświadczeo ani insynuacji na
temat naszej konkurencji, jej produktów czy usług,
 Przekazujemy dostawcom i innym partnerom biznesowym jedynie uczciwe i prawdziwe
informacje i nigdy nie wydajemy oświadczeo niezgodnych z prawdą w celu zyskania
przewagi nad konkurencją,
 Stosujemy legalne i etyczne metody pozyskiwania danych na temat konkurencji,
 Nigdy nie oferujemy naszym klientom ani pracownikom korzyści, nagród lub
wartościowych świadczeo, które stanowiłyby naruszenie prawa, naszych zasad lub zasad
klientów,

Mamy pełną świadomośd znaczenia, jakie musimy przykładad 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 opierad się na
uczciwości, transparentności, profesjonalizmie i wzajemnym szacunku. Stoimy na stanowisku, że
współpraca oparta na tych właśnie zasadach, pozwoli wszystkim podmiotom tworzącym łaocuch
wartości rozwijad się w sposób zrównoważony, zapewniając jednocześnie spełnianie oczekiwao
odbiorców wszystkich naszych produktów.
WSPÓŁPRACĘ Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI, W TYM DOSTAWCAMI, OPIERAMY NA PONIŻSZYCH
ZASADACH……
 Dokonując wyboru podmiotu, z którym chcemy nawiązad współpracę, przestrzegamy
obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulacji wewnętrznych, a także
mamy na względzie potrzebę spełnienia oczekiwao naszych klientów,
 Dostawcom ubiegającym się o nawiązanie współpracy zapewniamy dostęp do rzetelnej
informacji,

 Nie współpracujemy z partnerami o wątpliwej reputacji, naruszającymi przepisy prawa, nie
przestrzegającymi praw pracowniczych czy nie dbającymi o środowisko naturalne i
bezpieczeostwo pracy,
 Dokładamy najwyższej staranności dla zapewnienia ochrony informacji przekazywanych
nam przez naszych dostawców i pozostałych partnerów biznesowych,
 Poważnie traktujemy nasze deklaracje. Dotrzymujemy przyjętych zobowiązao, wywiązujemy
się z nich terminowo i zgodnie z ustalonymi warunkami handlowymi,
 Analogicznej postawy oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.
ZGODNIE Z NASZYMI ZASADAMI DOTYCZĄCYMI JAKOŚCI PRODUKTÓW…..
 Pracownicy starannie wykorzystują i przestrzegają naszego systemu zarządzania jakością
i postępują w sposób uczciwy na każdym etapie: od produkcji po dystrybucję,
 Dbamy o to, aby wszystkie produkty spełniały standardy Spółki i uzgodnione wymogi
klienta,
 Przestrzegamy wszystkich specyfikacji produktów,

 Postępujemy zgodnie z zasadami procesu produkcji i procedurami kontroli jakości i BHP,
 Przestrzegamy wszystkich stosownych praw, przepisów i standardów przemysłowych
dotyczących specyfikacji produktu i procesu produkcji,
 Przestrzegamy wszystkich zasad i procedur dotyczących przechowywania produktu,
obchodzenia się z nim i przewożenia.,
 Wykorzystujemy systemy monitoringu do zapewniania zgodności produktów i procesów,
 Pracownicy mają obowiązek zgłaszad wszelkie obawy lub sugestie dotyczące standardów lub
procedur.

§3
Konflikty interesów
Interesy i działania poza pracą nigdy nie powinny zakłócad zdolności pracownika
do podejmowania właściwych decyzji w imieniu pracodawcy. Należy unikad rzeczywistych
lub pozornych sprzeczności z interesami Spółek. Konflikt interesów ma miejsce w
przypadku, gdy osobiste, finansowe lub rodzinne interesy lub relacje zakłócają lub
sprawiają wrażenie zakłócających zdolnośd pracownika do bycia obiektywnym i działania w
interesie Spółek.
ZGODNIE Z NASZYMI ZASADAMI DOTYCZĄCYMI KONFLIKTÓW INTERESÓW….

 Pracownik ma obowiązek podejmowad wszystkie decyzje biznesowe w sposób
obiektywny, a nie z myślą o korzyści własnej, znajomych lub rodziny,
 Pracownik powinien odstąpid od decyzji o zatrudnieniu lub nadzorowaniu członków
rodziny lub znajomych,
 Pracownik nie powinien zawierad osobistych transakcji z klientami lub dostawcami na
warunkach innych niż te dostępne publicznie lub znane pracownikom Spółki,

 Pracownik odpowiada za własne interesy finansowe prowadzone w spółkach klientów,
konkurentów lub dostawców i nie powinien mied w nich znacznego udziału finansowego,
 Pracownik nie powinien udzielad lub zaciągad osobistej pożyczki lub kredytu naszym
klientom, konkurentom lub dostawcom lub dyrektorowi, kierownikowi lub pracownikowi
klienta, konkurenta lub dostawcy,
 Pracownik nie powinien oferowad ani przyjmowad wartościowych świadczeo w zamian za
korzystną decyzję biznesową,
 Pracownik ma obowiązek ujawniad rzeczywiste lub potencjalne konflikty interesów
swojemu przełożonemu,
 Pracownik ma obowiązek zgłaszad niezwłocznie Zarządowi Spółki fakt posiadania przez
niego lub członków jego najbliższej rodziny akcji lub udziałów w
podmiotach kooperujących ze Spółkami lub podmiotami
stanowiącymi konkurencję dla Baltic Operator, GSG Towers lub
Stoczni Gdaosk.

§4
Zdrowie i bezpieczeostwo w miejscu pracy

Zdrowie i bezpieczeostwo pracowników to nasz priorytet. Nieustannie staramy się
podnosid poziom ochrony zdrowia wszystkich osób zatrudnionych w naszej organizacji.
Kształtujemy postawy pracowników poprzez szkolenia. Dzielimy się najlepszymi praktykami
oraz monitorujemy stan bezpieczeostwa 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 BEZPIECZEOSTWO W MIEJSCU PRACY MAMY NA WZGLĘDZIE
NASTĘPUJĄCE ZASADY:
 Bezwzględnie przestrzegamy wszystkich ustanowionych norm i zasad BHP,
 Przestrzeganie zasad BHP jest szczególnym obszarem zainteresowania Zarządów Spółek,

 Postępujemy w sposób zgodny z przepisami prawnymi, normami branżowymi i
wewnętrznymi dokumentami
 Bierzemy udział w szkoleniach i innych formach dzielenia się wiedzą z zakresu BHP,
 Dbamy o bezpieczeostwo pracowników, podwykonawców i gości znajdujących się na
terenie Baltic Operator, GSG Towers Sp. z o.o. i Stoczni Gdaosk S.A.,
 Monitorujemy warunki panujące w miejscu pracy oraz wdrażamy rozwiązania służące ich
polepszeniu
 Nadzór daje przykład przestrzegania zasad BHP swoim podwładnym,
 Terminowa realizacja produkcji nigdy nie może stanowid usprawiedliwienia dla naruszania
zasad BHP,
 Każdy pracownik ma prawo i obowiązek powstrzymad się od wykonania pracy jeśli stanowi
naruszenie zasad BHP
 Pracownicy nie ponoszą jakichkolwiek konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy
i/lub oddalenia się z miejsca zagrożenia gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom
bezpieczeostwa i higieny pracy

§5
Etyczne podejście do środowiska
Naszą powinnością jest dbałośd o stan środowiska naturalnego. Jest to nasze
zobowiązanie w stosunku do akcjonariuszy, pracowników, społeczności lokalnych, a także
przyszłych pokoleo. Mając to na względzie, podejmujemy starania, aby rozwijad się w sposób
zrównoważony, zakładający pełne poszanowanie dla środowiska.
Jako podmiot, dla którego środowisko naturalne stanowi istotną wartośd, kierujemy
się w naszej działalności następującymi zasadami:
 Przestrzegamy wszystkich przepisów, zasad i standardów firmowych dotyczących ochrony
środowiska i bezpieczeostwa.
 Traktujemy ochronę środowiska i bezpieczeostwa priorytetowo
podczas planowania działao biznesowych.
 Chronimy środowisko poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom,
zarządzanie odpadami, recykling oraz oszczędzanie energii.

 Pracownicy szukają sposobów na ograniczenie zużycia zasobów i ilości odpadów w
przedsiębiorstwie, na przykład poprzez recykling materiałów takich jak złom, papier biurowy,
puszki aluminiowe, topnik, drewniane palety i plastikowe butelki.
Dokładamy wszelkich starao, aby zapewnid, żeby dostawcy oraz podmioty działające
w imieniu organizacji zachowywały, w ramach swoich działao podejmowanych zgodnie z
zawartymi umowami, zgodnośd z powyższymi zasadami.

§6
Wartości i zasady etyczne postępowania pracowników
Wartości i zasady etyczne postępowania pracowników spółek Baltic Operator,
GSG Towers i Stoczni Gdaosk wskazują na pożądane i niepożądane postawy i zachowania
pracowników. Niniejsze wartości i zasady etyczne postępowania obowiązują wszystkich
pracowników niezależnie od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy, a
także formy zatrudnienia.
6.1 RELACJE WEWNĘTRZNE
Postępujemy etycznie we wzajemnych relacjach oraz w kontaktach z otoczeniem
zewnętrznym, wszyscy pracownicy 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,
 Przeciwdziałamy kradzieżom, oszustwom i nieuczciwym działaniom.

6.2 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.
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 zachowao 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
Pracodawcy.,
 Zgłaszamy przełożonym wszelkie przypadki noszące znamiona dyskryminacji.
6.3 RÓWNE SZANSE ZATRUDNIENIA, AWANSU, ROZWOJU I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
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 spółkach Baltic Operator, GSG Towers i Stocznia Gdaosk 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 możliwośd 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.

6.4 WYNAGRODZENIE I GODZINOWY WYMIAR PRACY
W pełni przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzenia i
godzinowego wymiaru pracy, w tym w zakresie nadgodzin i maksymalnej liczby
przepracowanych godzin, a wszelkie wyjątki od tych zasad stosujemy w dobrej wierze. Aby
pomóc nam w przestrzeganiu powyższych przepisów, pracownicy, którzy mają obowiązek
monitorowania przepracowanych godzin, są proszeni o ich dokładne dokumentowanie.
Przełożeni lub kierownicy mają obowiązek dbad o to, aby dokumentacja czasu pracy
dokładnie odzwierciedlała liczbę przeprowadzonych godzin, i znad wszystkie przepisy
dotyczące wynagrodzenia i godzinowego wymiaru pracy, które mogą wpłynąd na naszą
działalnośd.
6.5 PRZEMOC W MIEJSCU PRACY
Nasza Spółka zapewnia wszystkim pracownikom bezpieczne miejsce pracy.
Traktowanie współpracowników z profesjonalizmem, szacunkiem i godnością oznacza, że nie
tolerujemy ani nie dopuszczamy się przemocy w miejscu pracy.

6.6 KORUPCJA I ŁAPÓWKARSTWO
Pozyskujemy klientów wyłącznie w oparciu o zalety i uczciwośd naszych produktów, usług i
pracowników. Korupcja spowalnia rozwój rynków zbudowanych na zaufaniu i zagraża reputacji Spółki
i rani społeczności, w których Spółka prowadzi działalnośd.
Zabrania się oferowania lub zapewniania wartościowych świadczeo, które mogą wpłynąd,
lub sprawiad pozory wpłynięcia, na decyzje lub czynności innej osoby.
Należy ponadto unikad sprawiania pozorów niewłaściwego zachowania, niezależnie
od lokalnych praktyk lub praktyk innych spółek.
Rozumiemy i akceptujemy, że w zwyczajach biznesowych, szczególnie w okresach
świątecznych istnieje zwyczaj wręczania prezentów. Nie mogą one byd jednak o znacznej wartości,
która mogłaby byd postrzegana jako forma łapówki.
Dlatego stosujemy w tym zakresie następujące zasady:
 Nie przyjmujemy i nie wręczamy prezentów o wartości powyżej 200 PLN od jednego kontrahenta
w okresie 12 miesięcy,
 Każdą próbę wręczenia łapówki niezależnie od formy lub jakiejkolwiek propozycji korupcyjnej
niezwłocznie zgłaszamy do Zarządu.

6.7 NĘKANIE I INNE ZACHOWANIA NIEPOŻĄDANE
Nękanie to niepożądane zachowanie, które stwarza zastraszające, szkodliwe lub wrogie
środowisko pracy lub bezzasadnie zakłóca pracę. Nękanie może przybrad wiele form, takich jak
czynności fizyczne, ustne i pisemne uwagi, filmy czy zdjęcia. Nękanie na tle seksualnym to
niepożądane propozycje seksualne, prośby o przysługi seksualne lub inne czynności fizyczne lub
ustne na tle seksualnym.

Traktujemy wszystkich pracowników i kandydatów zgodnie z ich indywidualnymi
kwalifikacjami, zdolnościami, doświadczeniem i innymi standardami zatrudnienia. Nie tolerujemy
dyskryminacji i nękania bez względu na miejsce. Zabraniamy dyskryminacji i nękania na terenie
Spółki, a także poza godzinami roboczymi lub podczas wykonywania obowiązków służbowych poza
zakładem pracy, na przykład na wyjazdach służbowych lub imprezach firmowych.

Decyzje biznesowe są podejmowane wyłącznie według kryteriów
merytorycznych, a nie w oparciu o rasę, religię, kolor skóry, narodowośd, pochodzenie, dane
genetyczne, płed, tożsamośd płciową, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawnośd, status
weterana/ służby wojskowej lub na innym tle niezgodnym z prawem. Nie tolerujemy
bezprawnej dyskryminacji, molestowania seksualnego i innych typów bezprawnych
nadużyd, popełnionych tak przez Zarząd, innych współpracowników, jak i inne osoby, z
którymi nasi współpracownicy kontaktują się w ramach pracy.
6.8 MIEJSCE PRACY WOLNE OD UŻYWEK I ALKOHOLU
Cenimy zdrowie i bezpieczeostwo naszych pracowników. Praca pod wpływem używek
lub alkoholu zagraża zdrowiu, bezpieczeostwu i dobrobytowi pracownika.
Przychodząc do pracy pod wpływem substancji odurzających, pracownik naraża siebie i
otoczenie na niebezpieczeostwo i upośledza swoją zdolnośd do bezpiecznego i skutecznego
wykonywania pracy.

ZGODNIE Z NASZYMI ZASADAMI DOTYCZĄCYMI UŻYWEK I ALKOHOLU ZAWARTYMI RÓWNIEŻ W
WEWNĘTRZNEJ POLITYCE ANTYALKOHOLOWEJ I ANTYNARKOTYKOWEJ :
 Pracownikom nie wolno byd pod wpływem, spożywad, posiadad ani rozprowadzad
narkotyków, substancji niedozwolonych lub alkoholu na terenie Spółki lub podczas
prowadzenia działao w jej imieniu,
 Pracownicy mogą zażywad przepisane zgodnie z prawem leki wyłącznie, jeśli nie wpływają na
ich zdolnośd do wykonywania pracy ani nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla nich ani
innych osób w miejscu pracy,
 Utrzymujemy miejsce pracy wolnym od używek i alkoholu. Jedynym wyjątkiem od tej zasady
jest spożywanie alkoholu na imprezach służbowych lub spotkaniach biznesowych. W takich
przypadkach pracownik może spożywad alkohol jedynie w umiarkowanych ilościach i ma
obowiązek zachowad profesjonalizm,
 Pracownik ma obowiązek powiadomid przełożonego lub kierownika, jeśli ma powody do
przypuszczenia, że na terenie spółki lub podczas prowadzenia działao w jej imieniu spożywa
się narkotyki, substancje niedozwolone lub alkohol,
 Wszelkie przypadki nieprzestrzegania powyższych zasad są bezwzględnie karane bez względu
na stanowisko zajmowane przez pracownika i jego dotychczasowe zasługi dla Spółki.

§7
Postanowienia koocowe
7.1 ZNAJOMOŚD POSTANOWIEO KODEKSU
Kodeks opracowaliśmy pamiętając o wszystkich pracownikach, a także podmiotach
zewnętrznych chcących poznad przyjęte przez nas zasady postępowania. Kodeks ten obowiązuje w
spółkach Baltic Operator, GSG Towers i Stocznia Gdaosk i zostanie przekazany każdemu jej
pracownikowi. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z treścią Kodeksu i
przestrzeganie jego zasad.
Przedstawiamy nasz Kodeks naszym stałym kooperantom i zobowiązujemy ich do
współpracy w sposób zgodny z zasadami opisanymi w niniejszym Kodeksie.
Ustanowienie kodeksu rodzi dla osób zatrudnionych w organizacji szereg powinności:
 Postępowanie w sposób zgodny z postanowieniami kodeksu,
 Konsultowanie z przełożonym wątpliwości dotyczących wymogów kodeksu,
 Zgłaszanie przełożonemu przypadków naruszeo postanowieo kodeksu.

 Wszyscy mamy obowiązek oddziaływad pozytywnie, poprzez swoje postawy i działania, na
kształt kultury etycznej naszej organizacji. Kiedy dostrzegamy potrzebę uregulowania w
kodeksie określonych zagadnieo lub podjęcia działao służących wzmacnianiu kultury
organizacyjnej spółek porozmawiajmy o tym z przełożonym.
Szczególne zobowiązania ciążą na naszej kadrze zarządzającej i kierowniczej.
Stanowid ma ona, dla wszystkich osób zatrudnionych w organizacji, wzorzec postaw i
zachowao.
Mając to na uwadze, kodeks nakłada na nią zobowiązania do:
 Promowania postanowieo kodeksu,
 Dawania przykładu właściwych zachowao i sposobu postępowania,
 Informowania osób podległych i nowozatrudnionych o ustanowionych zasadach
postępowania,
 Inicjowania działao służących zapobieganiu naruszeniom kodeksu,

Wszelkie przypadki naruszania niniejszego Kodeksu Etyki należy niezwłocznie zgłaszad:
 Bezpośrednim przełożonym, lub
 pod adresem mailowym: etyka@gdanskshipyard.pl, lub,
 telefonicznie bezpośrednio od Członka Zarządu, lub
 osobiście do Członka Zarządu.

Zniechęcanie innych pracowników do zgłaszania przypadków naruszania
Kodeksu Etyki lub uzyskania pomocy której potrzebują, jest surowo zakazane i może
prowadzid do surowych działao dyscyplinujących.

NASZ WKŁAD W ROZWÓJ SPOŁECZEOSTWA I OTOCZENIA
Chcemy w sposób pozytywny i aktywny oddziaływad na rozwój społeczności w której
działamy i naszego otoczenia. Realizujemy to poprzez:
 Dbałośd o środowisko naturalne,
 Tworzenie miejsc pracy,
 Współpracę z lokalnymi szkołami zawodowymi i uczelniami wyższymi w zakresie organizacji
praktyk zawodowych,
 Uczestnictwo w Forum Okrętowym i inicjatywach organizowanych przez Forum Okrętowe,
 Tworzenie konsorcjów pozwalających na wykorzystanie lokalnego know-how i potencjału
produkcyjnego do rozwoju lokalnego przemysłu i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej
lokalnych firm,
 Dbanie o pamięd tych, którzy walczyli z komunizmem, w tym pracowników Stoczni Gdaosk,
 Uczestnictwo w Radzie Fundacji Europejskiego Centrum Solidarności,
 Wspieranie krwiodawstwa,
 Zachęcanie pracowników do brania udziału w inicjatywach wolontariatu i inicjatywach
społecznościowych i humanitarnych.

