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Naszą misją jest wsparcie realizacji Państwa inwestycji
od fundamentów aż po dach.

Celem naszego działania jest silne wsparcie inwestorów zarówno
prywatnych, jak i instytucyjnych poprzez zapewnienie im wygody,
wsparcie fachową poradą, czy pomagając w dokonaniu najlepszych
decyzji w zakresie wyboru elementów budowlano-wykończeniowych.

Oferujemy Państwu pełne wsparcie i profesjonalne doradztwo.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo wszystko czego szukacie,
a jeżeli któryś z produktów nie będzie dostępny z radością go
dla Państwa sprowadzimy.

Etyka jest dla nas wskazówką do budowania relacji zarówno
wewnątrz naszej firmy, jak i na zewnątrz.

Kodeks Etyczny oraz system wartości biznesowych i etycznych PSB BUDOMAT Sp. z o.o. jest
zobowiązaniem firmy oraz pracowników do przestrzegania najwyższych standardów.
W imieniu firmy działają przełożeni wszystkich szczebli, którzy są odpowiedzialni za osobiste
stosowanie się do zasad oraz dbanie o ich przestrzeganie przez pozostałych pracowników.
Wszyscy pracownicy firmy są zobowiązani do przestrzegania opisanych w tym dokumencie
zasad, a w przypadku zauważenia ich naruszenia niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do
przełożonego, prezesa lub oficera etyki.
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PSB BUDOMAT w swej działalności biznesowej kieruje się wysokimi
standardami etycznymi, budując partnerskie relacje z pracownikami,
klientami, kontrahentami, dostawcami i otoczeniem lokalnym.

Każdy dzień naszej działalności staramy się wykorzystać w sposób jak
najbardziej efektywny zapewniając naszym klientom najwyższą jakość
świadczonych usług i oferowanych produktów. Rozwijamy się,
samodoskonalimy i wsłuchujemy w potrzeby naszych klientów
i kontrahentów.

Nasze najważniejsze wartości to:








Uczciwość i rzetelność
Odpowiedzialność
Profesjonalizm
Elastyczność
Zadowolenie klienta
Zaufanie i współpraca
Doświadczenie, doskonalenie i rozwój.

Naszymi interesariuszami są:
- klienci
- pracownicy
- konkurencja
- otoczenie lokalne
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Relacje z klientami
Dbamy o harmonijną współpracę z klientami. Nasza współpraca z klientami opiera się na
uczciwości, profesjonalizmie, rzetelności i fachowości.
W naszej działalności wspieramy każdego klienta tak samo, bez względu na to czy jest to
klient indywidualny, instytucjonalny czy duża firma budowlana. Każdy z naszych klientów
może liczyć na indywidualne podejście i fachowe wsparcie w procesie planowania
i wykonania inwestycji.
Dążymy do zaspokojenia potrzeb klientów, traktując wszystkich na równi. Współpracę
z klientami cechuje profesjonalizm, rzetelność i etyka. Nasze doświadczenie jest gwarancją
sukcesu dla naszych klientów.
Zawsze przedstawiamy klientom rzetelną i prawdziwą informację o oferowanych
produktach.
Klienci mogą do woli korzystać z naszej wiedzy i uzyskać fachową poradę dotyczącą ich
inwestycji. Nasze doradztwo jest dopasowane do potrzeb i oczekiwań klientów.
Gwarantujemy terminowość dostaw. Jesteśmy elastyczni w zakresie doboru terminów –
zawsze staramy się dopasować do możliwości i oczekiwań klientów.
Nasza obsługa gwarancyjna jest wolna od jakichkolwiek nieprawidłowości.
Wysoka jakość obsługi to priorytet naszej działalności. Dbamy o jasne i przejrzyste
sformułowanie zamówień.
Oferujemy towar wysokiej jakości. Dbamy o to by zakupione u nas towary służymy naszym
klientom jak najdłużej, dlatego informujemy o zasadach ich przechowywania i użytkowania.
Jesteśmy innowacyjni, stale śledzimy nowe trendy i poszerzamy swoją ofertę. Dążymy do
stałego podnoszenia standardów i jakości naszej pracy.
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Relacje z pracownikami

Stanowimy zespół i dbamy o siebie nawzajem, traktując się zawsze z szacunkiem
i odpowiedzialnością. Nasze relacje oparte są na poszanowaniu godności osobistej
i wzajemnym szacunku. Lojalność obustronna jest najwyższą wartością w naszych relacjach.

Oferujemy jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia. Przestrzegamy przepisów prawa i zasad
bezpieczeństwa naszych pracowników.

Dbamy o to aby nasi pracownicy posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania
powierzonych obowiązków.

Staramy się świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie i służyć fachową poradą, dlatego
stale dążymy do zmian na lepsze poprzez zdobywanie nowej wiedzy. Dbamy o rozwój naszych
umiejętności.

Wiemy, że dobrze wykwalifikowana kadra jest podstawą sukcesu każdego przedsiębiorstwa
i gwarantuje zadowolenie klientów, dlatego wspieramy dążenia każdego z naszych
pracowników do samorozwoju i doskonalenia swej wiedzy i umiejętności.
Pomagamy sobie efektywnie dzieląc się wiedzą i informacją oraz wspierając się nawzajem
w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Dbamy o powierzone nam mienie i stanowisko pracy.

Dbamy o naszą wiarygodność i dobre imię firmy. Podczas wykonywania obowiązków
budujemy partnerskie relacje. Jesteśmy otwarci i życzliwi wobec klientów
i współpracowników.
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Relacje z konkurencją

Nie stosujemy żadnych niedopowiedzeń czy nieuczciwych praktyk w stosunku do naszej
konkurencji.
Nie dyskredytujemy konkurencji. Odnosimy się z szacunkiem do przedstawicieli naszej
konkurencji.
Nie pozyskujemy danych o konkurencji w sposób nielegalny.
Prowadzimy uczciwe współzawodnictwo.
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Relacje z otoczeniem lokalnym

Czujemy się częścią naszej społeczności, dlatego zawsze chętnie włączamy się w inicjatywy
i wydarzenia lokalne.
Pomagamy, wspieramy i inicjujemy akcje skierowane do najmłodszych przedstawicieli naszej
lokalnej społeczności.
Wspieramy lokalne organizacje i chętnie włączamy się w różnego rodzaju akcje charytatywne.
Aktywnie bierzemy udział w życiu gospodarczym naszego regionu.
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Konflikt interesów

Dbamy o pełną przejrzystość. Unikamy jakichkolwiek sytuacji mogących stanowić konflikt
interesów. Dbamy o to aby także nasi klienci, dostawcy i konkurencja kierowali się zasadą
przejrzystości w prowadzeniu swojej działalności.
Wszyscy pracownicy PSB BUDOMAT są zobowiązani do unikania relacji i okoliczności, które
mogłyby tworzyć sytuacje wątpliwe etycznie. Każdorazowe zachowania budzące wątpliwości
natury etycznej czy moralnej muszą zostać zgłoszone przełożonym, prezesowi lub oficerowi
etyki.
Łamanie zakazu konfliktu interesów traktujemy jako rażące naruszenie obowiązków
służbowych mogące doprowadzić do zwolnienia z firmy.
Nie przyjmujemy, ani nie wręczamy wartościowych prezentów klientom i dostawcom. Dobre
relacje z partnerami budujemy bazując na profesjonalnym podejściu oraz jasnych
i przejrzystych zasadach współpracy. W kontaktach pracowników z klientami lub konkurencją
unikamy sytuacji mogących wywołać konflikt pomiędzy interesem osobistym pracownika
i interesem naszej firmy.
Kontakty z klientami i kontrahentami nie są wykorzystywane do uzyskiwania osobistych
korzyści dla pracowników.
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Bezpieczeństwo informacji

Wszelkie dane i informacje, pozyskane lub wytworzone w trakcie wykonywania zadań
służbowych, stanowią własność PSB BUDOMAT Sp. z o.o. i mogą być wykorzystywane
wyłącznie w jej interesie nie naruszając interesu osób trzecich.
Nie przekazujemy na zewnątrz informacji poufnych i przeznaczonych do użytku
wewnętrznego.
Dbamy o wprowadzanie do systemów i przekazywanie wyłącznie rzetelnych informacji.
Informacje gromadzimy i wykorzystujemy tylko i wyłącznie w granicach przepisów prawa.
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Przestrzeganie norm prawnych

Każdy pracownik PSB BUDOMAT Sp. z o.o. jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania
norm prawnych.
Nie czerpiemy żadnych korzyści materialnych w związku z pełnioną funkcją i zajmowanym
stanowiskiem.
Każdy pracownik firmy jest zobowiązany do ochrony jej majątku oraz majątku klientów przed
kradzieżą, stratami, szkodami, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem.
Przestrzegamy wewnętrznych i zewnętrznych norm prawnych z zakresu sprawozdawczości
finansowej.
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Przestrzeganie norm etycznych
Oficer etyki
W celu prawidłowej realizacji zadań oraz zapewnienia przestrzegania ustalonego systemu
wartości i kodeksu etyki firma wyznacza oficera etyki, którego zadaniem jest stać na straży
przyjętych norm i wartości etycznych.
Zadania oficera etyki:
- identyfikowanie naruszeń wdrożonego systemu wartości biznesowych i etycznych;
- identyfikowanie naruszeń przyjętych norm społecznych i etycznych;
- dołożenie wszelkich starań, aby jak najszerzej upowszechniać system wartości
biznesowych i etycznych i nie dopuszczać do sytuacji ich naruszeń;
- prowadzenie rozmów z osobami naruszającymi przyjęty system wartości
biznesowych i etycznych;
- raportowanie prezesowi stopień naruszeń i wynikające z nich konsekwencje;
- przekazywanie rekomendacji co do zachowań w sytuacji naruszeń systemu wartości
biznesowych i etycznych.
Wszyscy pracownicy zobligowani są do natychmiastowego zgłaszania naruszeń systemu
wartości biznesowych i etycznych: bezpośrednio do oficera etyki lub drogą e-mailową. Także
przełożony ma obowiązek zgłoszenia naruszenia przez podległych mu pracowników do oficera
etyki.
Każde zgłoszenie naruszeń musi być podpisane, zgłoszenia anonimowe nie będą
rozpatrywane.

OFICER ETYKI:
Renata Wachol
Tel: (024) 367-38-77 w. 48
e-mail: renata.wachol@budomatpsb.pl
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PSB BUDOMAT Sp. z o.o.
ul. Dobrzyńska 62 D
09-400 PŁOCK

Telefon: 24 367 38 77
NIP: 774-279-26-84
KRS: 0000200629
REGON: 611411983
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