
To co dla 
nas ważne 
KodeKs etyKi w biznesie 
Zagłębiowskiej  iZby gospodarcZej



Razem jesteśmy silniejsi
Wspólnie osiągamy więcej

budujemy pozytywny wpływ
Świadomie kreujemy rzeczywistość biznesową i regionalną

Postępujemy odpowiedzialnie
Wierzymy w siłę etycznego i odpowiedzialnego biznesu.
Inspirują nas sukcesy, a wiedza i doświadczenie napędzają do rozwoju

działamy zwinnie i elastycznie
Znajdujemy i wdrażamy skuteczne rozwiązania wobec  
wyzwań, które przed nami stoją

NASZE 
WARTOŚCI

Zagłębiowska Izba Gospodarcza to organizacja otoczenia 
biznesu, która zrzesza przedsiębiorców mających wspólne 
cele i wspólne wartości. Inspirują nas one do działania, 
do społecznego zaangażowania i świadomego 
kształtowania otaczającej nas rzeczywistości.



szanowni Państwo,

Bycie przedsiębiorcą nierozerwalnie łączy się z odpowiedzialnością:  
za firmę, za pracowników i ich rodziny, kontrahentów, partnerów, środowi-
sko naturalne, czy lokalną społeczność i gospodarkę. Każdego dnia mamy 
wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas i działamy w tych obszarach 
etycznie i świadomie.

W publikacji „To co dla nas ważne” zebraliśmy ramy, wartości i bez-
kompromisowe standardy działania, jakimi kierujemy się – jako członko-
wie Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej  – w codziennej pracy i wspólnych  
projektach. Obowiązują one wszystkich członków naszej społeczności  
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Przystępując do Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej deklarujesz, że war-
tości i zasady zawarte w Kodeksie są także Twoimi wartościami i Twoimi 
zasadami. To dla nas bardzo ważne, aby nasza aktywność opierała się na 
fundamentach, które współdzielimy.

Ta jednoznaczna deklaracja i przestrzeganie spisanych w Kodeksie  
zasad mocno pozycjonuje nas i wyróżnia wśród organizacji otoczenia  
biznesu. Jesteśmy z tego dumni.

Piotr Gil

Prezes Rady 
Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej



ETyCznIE, 
CzylI jAk? 

Członek Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej aktywnie 
uczestniczy w jej pracach i dba o jej dobre imię.

Swoją działalność w Zagłębiowskiej Izbie 
Gospodarczej realizuje osobiście lub poprzez osoby  
z zarządu/kierownictwa firmy.

Do prac i projektów wymagających specjalistycznej 
wiedzy Członek Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej 
może delegować pracowników posiadających 
merytoryczną wiedzę i doświadczenie w temacie, 
którego prace dotyczą.

Wszystkie osoby, które reprezentują Członka Izby  
w jej pracach to osoby uczciwe, rzetelne, profesjonalne.

Członek zagłębiowskiej izby Gospo-
darczej dąży do rozwoju swojej firmy, 
przestrzega prawa i dobrych obycza-
jów, a w szczególności:

działa zgodnie z przepisami prawa

dotrzymuje umów i kontraktów

jest słowny i punktualny

przestrzega zasad uczciwej konkurencji i nie działa 
na szkodę innych podmiotów gospodarczych, 
a w szczególności Członków Zagłębiowskiej 
Izby Gospodarczej

dzieli się z innymi Członkami Zagłębiowskiej Izby 
Gospodarczej wiedzą zawodową i branżową

kwestie sporne i konflikty rozwiązuje w pierwszej 
kolejności polubownie



TO jEsT dlA 
nAs WAżnE

RElACjE 
W bIznEsIE

RElACjE 
zE sPOŁECznOŚCIĄ
lOkAlnĄ

OdPOWIEdzIAlnOŚć 
zA zdROWIE I ŚROdOWIskO 
nATuRAlnE



RElACjE 
W bIznEsIE



Zagłębiowska Izba Gospodarcza zrzesza przedsiębior-
ców z terenu województwa śląskiego. Istotą naszych 
działań jest budowa i wzmacnianie wartościowych relacji 
między przedsiębiorcami, a także otoczeniem, opartych 
na głębokim zaufaniu, wymianie wiedzy i doświadczeń.

UCzCiwie i z szaCUnKiem

Wszystkie działania i aktywności Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej oraz jej 
poszczególnych członków są zgodne z prawem i fundamentalnymi zasadami 
etyki w biznesie i realizowane są na partnerskich zasadach. To dzięki uczciwości  
budujemy szacunek i dobre imię ZIG oraz naszych przedsiębiorstw. Postępujemy 
uczciwie zawsze i wobec każdego. Wywiązujemy się z podjętych zobowiązań rze-
telnie i w terminie. Mamy dobre zamiary, a wszystkich traktujemy z szacunkiem.

z zaChowaniem PoUfnośCi

Zagłębiowska Izba Gospodarcza oraz jej poszczególni członkowie zobligowani 
są do poszanowania poufności danych i informacji, w których są posiadaniu. Po-
dejmujemy aktywne starania, by je chronić. Szanujemy własność intelektualną, 
zapewniamy bezpieczeństwo danym osobowym.

PRofesjonalnie

Łączy nas wspólne podejście do profesjonalizmu. Cenimy i stale rozwijamy wy-
soki poziom usług ZIG, ale sami również dążymy w miarę możliwości do podno-
szenia naszych kwalifikacji i kwalifikacji naszych pracowników.

jak działamy? 



RElACjE 
zE sPOŁECznOŚCIĄ 
lOkAlnĄ



twoRzymy miejsCa PRaCy

Rozwijając i inwestując w nasze firmy dajemy pracę członkom lokalnej społecz-
ności, oferując im korzystne możliwości i dobre warunki zatrudnienia. Wspieramy 
ich rozwój, podnoszenie kwalifikacji oraz edukację.

PomaGamy

Zagłębiowska Izba Gospodarcza inicjuje i włącza się w działania charytatywne 
na rzecz lokalnej społeczności. Szczególną uwagę poświęcamy akcjom przeciw-
działającym wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz seniorów, promo-
cji edukacji, sportu i zdrowego stylu życia.

na jasnyCh zasadaCh

Jako Zagłębiowska Izba Gospodarcza nie angażujemy się w działalność po-
lityczną. Relacje i współpracę z lokalnymi władzami czy politykami budujemy  
w oparciu o przejrzyste, partnerskie zasady wolne od nacisków i zależności.

Zagłębiowska Izba Gospodarcza i jej członkowie są czę-
ścią społeczności lokalnej, aktywnie uczestniczą w jej ży-
ciu i mają na nią pozytywny wpływ. Nasze działania mają 
na celu rozwój społeczności lokalnej w obszarze społecz-
nym, kulturowym i gospodarczym.

jak działamy? 



OdPOWIEdzIAlnOŚć 
zA zdROWIE I ŚROdOWIskO 



PRomUjemy zdRowie w PRaCy i w Czasie wolnym

Wspieramy i propagujemy zdrowy tryb życia oraz zdrowe i bezpieczne warunki 
pracy. Wspieramy członków ZIG w promowaniu wśród pracowników zasad BHP 
oraz kultury pracy sprzyjającej zdrowemu wypoczynkowi i aktywności fizycznej 
również w czasie wolnym.

jesteśmy eKo

Jako członkowie ZIG i przedsiębiorcy chronimy środowisko, oszczędzamy ener-
gię i zasoby naturalne. Sięgamy po ekspercką wiedzę, aby jak najlepiej zapobie-
gać zanieczyszczeniom. Stosujemy przepisy prawa, odpowiednie technologie  
i minimalizujemy powstawanie odpadów.

PRomUjemy PRoeKoloGiCzną Postawę

Wspieramy i włączamy się w ekologiczne inicjatywy naszych członków, pra-
cowników naszych firm i społeczności lokalnej. Dajemy przykład własną proeko-
logiczną postawą.

Jako odpowiedzialni przedsiębiorcy zapewniamy na-
szym pracownikom zdrowe środowisko pracy. Jesteśmy 
także świadomi, że działalność gospodarcza ma wpływ 
na środowisko naturalne. Wiemy, że naszym obowiąz-
kiem jest dbać o jego zmniejszenie lub neutralizację.

jak działamy? 



O nasze najwyższe standardy 
etyczne dba Rada Etyki 
Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

interesuje Cię tematyka etyki w biznesie?

masz pytania? 

napisz do nas: etyka@zig.org.pl

   
www.ziG.oRG.Pl

tę publikację 
wyprodukowaliśmy
na papierze

recycling
TrosZcZymy
się o klimaT


