ЗАКЛЮЧНІ
ПОЛОЖЕННЯ

Ми знаємо, що дотримання загальних
домовленостей захищає і розвиває наш бізнес,
об'єднує нашу компанію в одну велику родину, і дає
можливість нашим сім'ям ставати багатшими, а нам
самим – отримувати задоволення від роботи.
Порушення загальних домовленостей позбавляє нас
цих можливостей.
Якщо Ви згідні з усім, що написано вище, Ви
повинні цього дотримуватися, а якщо не згідні –
запропонувати обґрунтоване удосконалення або
залишити Компанію.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
СПІВРОБІТНИКА КОМПАНІЇ
Я, ___________________________________________________
___________________________________________________,
(ПІБ, найменування посади)

підтверджую, що ознайомився (ознайомилась) з Кодексом
корпоративної етики і зобов’язуюся неухильно
дотримуватися положень цього Кодексу. Я згоден (згодна),
що це зобов’язання становить невід’ємну частину мого
трудового договору (та його порушення може спричинити
притягнення до дисциплінарної відповідальності. Я також
розумію і згоден (згодна), що це зобов’язання
поширюється на всі зміни і доповнення до цього Кодексу.
Я розумію, що порушення правил охорони праці та техніки
безпеки ставить під загрозу життя і здоров’я моє, моїх
колег та оточуючих. Тому я сам не порушую правил
охорони праці, не виконую вказівок керівника, якщо вони
несуть загрозу будь-чиєму життю і здоров’ю, здійснюю
всі можливі заходи для припинення порушення правил
охорони праці моїми колегами та іншими особам. Я
готовий понести покарання у випадку порушення мною
правил охорони праці аж до звільнення з роботи. Я
розраховую на те, що і мої колеги вчинятимуть так само.

____ / ____ / _____ __________________
Дата

/ ____________ /
підпис

КОДЕКС
корпоративної
етики

Задоволення потреб продовольчого ринку
продукцією рослинництва за конкурентоспроможними цінами шляхом організації процесу
високотехнологічного вирощування польових с/г
культур, на основі застосування передового
вітчизняного і закордонного досвіду та залучення
оптимальної чисельності висококваліфікованого
персоналу.

Досягнення врожайності на рівні кращих
європейських показників, збільшення
валових показників збору продукції
рослинництва.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ЩО ЦЕ І НАВІЩО КОДЕКС?
МІСІЯ КОМПАНІЇ
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Найціннішим надбанням Компанії «Західний Буг» є
бездоганна репутація ефективного і надійного
партнера та безумовно позиція лідера аграрного
ринку. Слід розуміти, що ми несемо спільну
відповідальність за підтримку та покращення цієї
репутації щодня, поводячи себе чесно та щиро. Це
передбачає знання внутрішніх правил і нормативних
положень, що застосовуються в нашій Компанії, та їх
неухильне дотримання. Для ознайомлення Вам
представлено Кодекс корпоративної етики. Він
містить корисні поради та настанови щодо належної
поведінки, що мають спрямовувати та підтримувати
нас у повсякденній роботі. Цей Кодекс розроблений
на основі чинного законодавства України та
загальновизнаних принципів і норм ділової етики.
Кодекс не описує всі можливі випадки і ситуації, з
якими може зіткнутися працівник при виконанні
своїх службових обов'язків, але містить основні
принципи вирішення складних етичних ситуацій. У
Кодексі сформульовані і систематизовані норми і
принципи поведінки, яких повинні дотримуватися всі
співробітники Компанії.

Оптимізація штатної чисельності працівників за рахунок використання висококваліфікованого персоналу, підвищення лояльності
персоналу, встановлення відносин довіри,
зменшення кількості операцій внутрішнього
обліку, зменшення чисельності охорони
Збільшення показників рентабельності
бізнесу шляхом оптимізації витрат,
збільшення обороту, оптимізації товарних
запасів
Підвищення ефективності управлінської
команди, рівня кваліфікації працівників,
шляхом безперервного навчання персоналу
Підвищення ефективності управлінських
процесів за рахунок максимального
використання сучасних ІТ-технологій.
Забезпечення високого рівня заробітної
плати кожного працівника в залежності від
вкладу в загальний результат
Забезпечення максимально якісних
показників продукції за допомогою
використання передових технологій
вирощування і догляду, а також зберігання
продукції.

3

СУМЛІННЕ ВИКОНАННЯ ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ
Я відповідально виконую поставлені
завдання. При вирішенні складних питань, я
не кажу - «не можу», не піддаюся емоціям і
образам, а спокійно дотримуюся корпоративних стандартів, та шукаю можливості
виправляти помилки і вчитися. Я постійно
вдосконалююся і покращую свою роботу.
ПОВАЖНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КЛІЄНТА І ЙОГО
ПОБАЖАНЬ
Ми працюємо для розвитку та забезпечення
нашої конкурентоспроможності. Нашою
метою є встановлення довгострокового і
взаємовигідного співробітництва. Ми
завойовуємо лояльність і довіру клієнтів
шляхом ведення бізнесу тільки чесними
засобами і відповідно до норм ділової етики.
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ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ
Ми постійно працюємо над важливими
інноваціями, індивідуалізацією наших
рішень, впровадженням загальноприйнятих
галузевих систем якості та відповідності їм.
Оптимізація та автоматизація виробничих
процесів - норма життя Компанії. Ми
прагнемо до лідерства, рухаємося вперед,
вишукуємо можливості постійно вчитися і
розвиватися.

Ми будуємо відносини зі своїми
співробітниками за принципами дотримання
прав людини і гідності особистості,
створення рівних можливостей для
співробітників.

ПРИНЦИПИ КОРПАРАТИВНОЇ ЕТИКИ КОМПАНІЇ

КОРПОРАТИВНІ ЦІННОСТІ

ПОВАЖНЕ СТАВЛЕННЯ ДО КОЛЕГ І КЕРІВНИЦТВА
КОМПАНІЇ
Компанія цінує і поважає своїх працівників, а
Я ціную і поважаю компанію у якій працюю,
своїх колег та керівників. Я сприяю
створенню дружнього середовища,
побудованого на повазі кожної особистості
та створенню умов для її розвитку. Я
налаштований на спільну роботу для
досягнення загального результату

Ми будуємо діалог і взаємовідносини з
місцевими громадами, органами державної
влади та місцевого самоврядування за
принципами відкритості, партнерства та
співробітництва.
Ми будуємо взаємини з Контрагентами за
принципами чесності, об'єктивності та
сумлінності.
Ми будуємо взаємини з конкурентами за
принципами вільної та чесної конкуренції при
неухильному дотриманні норм і правил
ділової етики.
Ми проголошуємо нульову толерантність та
абсолютну неприпустимість будь-яких форм
корупції
Ми –за здоровий спосіб життя! «НІ» алкоголю, наркотикам та психотропним речовинам.
Кожен з нас – це обличчя Компанії.
Наші керівники – це лідери усі сім днів на
тиждень і 24 години на добу, які своїм
особистим прикладом спонукають усіх
працівників дотримуватися правил та
принципів цього кодексу.
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З КОНТРАГЕНТАМИ
У взаємовідносинах з Контрагентами ми
керуємося принципами поваги і
доброзичливості, пріоритету інтересів
Компанії, об'єктивності, економічної
доцільності.
Ми не розголошуємо інформацію про контрагентів,
яка може завдати їм або Компанії матеріальної або
іншої шкоди, крім випадків, коли розголошення
такої інформації передбачене законодавством.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ СПІВРОБІТНИКАМИ
КОМПАНІЇ
Взаємовідносини між співробітниками
Компанії, незалежно від займаної посади, або
сфери діяльності, будуються на принципах
взаємоповаги та взаємодопомоги,
відкритості та доброзичливості, командної
роботи та орієнтації на співпрацю.
Для нас недопустимі будь-які форми зневажливого
або образливого ставлення один до одного.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І НЕРОЗГОЛОШЕННЯ
ІНФОРМАЦІЇ
Ми дотримуємося умов збереження
комерційної таємниці Компанії і бережемо
конфіденційність інформації, яку можемо
отримати під час виконання службових
обов'язків.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ КЕРІВНИКАМИ І
ПІДЛЕГЛИМИ
Взаємовідносини керівників з підлеглими
будуються за принципами відкритості керівництва по відношенню до співробітників,
надання керівниками рівних можливостей
усім своїм підлеглим для виконання своїх
обов'язків, підтримки ініціативності підлеглих,
розуміння специфіки роботи підлеглих і відповідальності за результати їх роботи, неупередженості та
справедливої оцінки результатів роботи підлеглих.
Взаємовідносини підлеглих з керівниками будуються
за принципами, поваги, дисципліни та дотримання
субординації, сумлінного виконання як своїх прямих
посадових обов'язків, так і інших завдань
керівництва, що не описані в посадових інструкціях,
але безпосередньо відносяться до сфери та
специфіки діяльності підрозділу Компанії.

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ КОМПАНІЇ
Ми максимально дбайливо ставимося до
майна та інших ресурсів, які надає нам
Компанія і використовуємо їх виключно в
робочих цілях.
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
Ми максимально намагаємося уникати
ситуацій, які можуть призвести до конфлікту
особистих інтересів та інтересів Компанії.
У разі виникнення конфлікту інтересів або
можливості такого конфлікту, ми звертаємося за
допомогою для вирішення ситуації до свого
безпосереднього керівника.

ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ СПІВРОБІТНИКА КОМПАНІЇ

ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ СПІВРОБІТНИКА КОМПАНІЇ
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СПІВРОБІТНИКІВ ТА КОМПАНІЇ
Ми будуємо свої взаємини з Компанією за
принципами лояльності до Компанії,
сумлінного дотримання та виконання політик,
положень, регламентів, інструкцій та інших
внутрішніх нормативних документів Компанії.
Ми— основа репутації Компанії. Тому усвідомлюємо,
що будь-які неетичні або неправомірні дії, вчинені на
робочому місці, або у вільний час, можуть завдати
шкоди репутації Компанії.
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