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Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy                                                   
Ul. LELEWELA 21 

05-400 Otwock  

  
NIP        PL 863-114-31-21  

Regon.            015688944  
 

NASZ KODEKS ETYCZNY 
 
       Od początku powstania firmy Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy, jest dążenie do zapewnienia 

wysokiego poziomu świadczonych przez nas usług z poszanowaniem ogólnie przyjętych i społecznie 

akceptowalnych zasad etycznych i moralnych. W tym celu nasi pracownicy w trakcie realizacji zleceń, 
świadczonych usług, na płaszczyźnie zawodowej i biznesowej są zobowiązani do: 

 
W sferze wolności słowa i przekonań: 

 

 Na płaszczyźnie zawodowej oraz biznesowej nie prowadzenia rozmów, które mogły by naruszać 
strefę prywatności w zakresie poglądów czy przekonań, którejkolwiek ze stron prowadzonej 

konwersacji.  
 Nasi pracownicy w obszarze prywatnym, czyli po za zawodowym mają prawo do wyrażania swoich 

poglądów i przekonań. A firma Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy nie ingeruje w poglądy i 
przekonania swoich pracowników jak również nie prowadzi żadnej kontroli swoich pracowników w 

tym zakresie.  

 Za wyrażanie po za płaszczyzna zawodową swoich poglądów i przekonań przez pracowników firmy,  
firma Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy, nie ponosi odpowiedzialności, oraz w żaden sposób nie 

interweniuje i nie będzie tego czynić, gdyż takie zachowanie naruszało by podstawowe prawa 
człowieka w zakresie swobody wypowiedzi.  

 Pracownicy firmy Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy, na płaszczyźnie prywatnych wypowiedzi i 

zachowań cieszą się pełną swobodą – wolnością.  
 

W sferze biznesowej – zawodowej 
 

 Działamy w przekonaniu, że w sferze ochrony zdrowia i życia oraz w trosce o mienie naszego klienta, 

profilaktyka i prewencja są priorytetom.  
 Dążymy do realizacji swoich zadań według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie wykonując 

powierzone zadania, wykazując się odpowiedzialnością i kompetycjami.  
 Zawsze w sposób rzetelny a tym samym uczciwy informują swojego zleceniodawcę o rzeczywistym 

stanie warunków pracy, zagrożeniach i potrzebach w celu wyeliminowania zagrożeń dla zdrowia, 
życia pracowników, oraz mienia organizacji.  

 W trakcie wykonywania czynności służbowych wynikających z zakresu realizacji zadań służby BHP 

staramy się zachować obiektywizm i staranność, działając w przekonaniu, że ochrona zdrowia i życia 
oraz troska o mienie organizacji jest wspólnym dobrem pracodawcy, pracowników oraz ich rodzin. 

 Podnosimy własne kompetencje zawodowe poprzez stałe i systematyczne uczestnictwo w różnych 
szkoleniach, kursach itp… 

 W trakcie formułowania ofert dążymy do zachowania reguł uczciwej konkurencji.  
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 Budujemy wzajemne relacje społeczne w oparciu o wzajemną życzliwość, koleżeńskość oraz 

dzielenie się wiedzą z poszanowaniem praw autorskich. 

 Podnoszenie prestiżu i etosu służby BHP  poprzez podejmowanie działań na rzecz środowiska 
zawodowego a w tym też poprzez profesjonalne wykonywanie zadań tej służby z poszanowanie 

naszych klientów.  
 W realizacji swych zadań staramy się łączyć dobro naszego klienta z dobrem społecznym  

 Promujemy wysokie standardy zatrudniania i kształtowania relacji między ludzkich z poszanowanie 

prywatnych przekonań i wartości każdej ze stron.  
 Eliminujemy uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, polityczne, światopoglądowe lub 

mogące wystąpić z innych przyczyn, nie wyzbywając się przy tym prawa do własnych poglądów i 
przekonań oraz nie postępując wbrew własnym przekonaniem etycznym i moralnym.  

 Nasi klienci są dla nas partnerami w biznesie i tak ich postrzegamy oraz traktujemy. Widząc w nich 
partnerów, którzy jako zawodowcy w tym co robią oczekują od nas profesjonalnej pomocy w 

zakresie świadczonych przez nas usług.  

 Przeciwstawiamy się wszelkim naruszeniom prawa a w tym: Korupcji; Koniunkturalizmowi oraz  

Nepotyzmowi czyli tak zwanemu „kolesiostwu”. 
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https://pl.wiktionary.org/wiki/koniunkturalizm#pl

