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(komunikat  o wdrożeniu  Kodeksu Postępowania i Etyki Grupy Pelikan  do osób 
trzecich i partnerów biznesowych) 

Szanowni Państwo, 

KODEKS POSTĘPOWANIA I ETYKI GRUPY PELIKAN 

W dzisiejszym środowisku biznesowym ład korporacyjny ma coraz większe 
znaczenie. Celem Grupy Pelikan jest stworzenie takiej kultury korporacyjnej, 
która pozwoli spółkom Grupy prowadzić działalność w sposób zgodny z 
zasadami etyki oraz z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu i 
godnego naśladowania postępowania w biznesie.   

Jesteśmy dumni, że przestrzegamy takich wysokich standardów w prowadzeniu 
naszej działalności i oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi wdrożą podobne 
standardy postępowania i będą ich przestrzegać.  
Grupa oczekuje również, że wszyscy partnerzy biznesowi, którzy świadczą pracę 
lub usługi na rzecz lub w imieniu Grupy Pelikan, będą prowadzić swoją 
działalność w sposób uczciwy, bezstronny i zgodnie ze wszystkimi przepisami 
prawa obowiązującymi krajach, w których Grupa prowadzi działalność, a 
podczas świadczenia takiej pracy lub usług będą stosować się Kodeksu 
Postępowania i Etyki Pelikan ("Kodeks").  

Chcielibyśmy podkreślić również, że w Grupie obowiązuje polityka „Zero 
Upominków”, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie określonych w niniejszym 
Kodeksie. 

Załącznik nr 1 do niniejszego pisma zawiera fragment Kodeksu do Państwa 
informacji. Pełna treść Kodeksu w języku angielskim, dostępna na stronie 
internetowej Grupy (www.pelikan.com), ma on wspomóc partnerów 
biznesowych Pelikan w pełnym zrozumieniu  oczekiwań Grupy Pelikan poprzez 
definiowanie i wdrożenie zasad postępowania oraz etyki w środowisku pracy.  

Dziękujemy za Państwa zrozumienie i wsparcie. 

Zarząd Herlitz Sp. z o.o. 

Baranowo, 17.12.2020 
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Załącznik 1 

** Pełna treść Kodeksu w języku angielskim znajduje się na stronie internetowej Grupy 
(www.pelikan.com) a w języku polskim na  www.pelikan.pl 

KODEKS POSTĘPOWANIA I ETYKI - PARTNERZY BIZNESOWI 

Grupa oczekuje również, że wszyscy partnerzy biznesowi, którzy świadczą 
pracę lub usługi na rzecz lub w imieniu Grupy, będą prowadzić swoją 
działalność w sposób uczciwy, bezstronny i zgodnie ze wszystkimi 
przepisami prawa obowiązującymi w krajach, w których Grupa prowadzi 
działalność, a także będą stosować się do odpowiednich działów Kodeksu 
podczas wykonywania takich prac lub usług. 

W ramach wykonywania  pracy lub świadczenia usług partnerzy biznesowi 
powinni zapewnić przestrzeganie następujących zasad: 

• Zakaz dyskryminacji;
• Godziwe wynagrodzenie;
• Prawo pracowników do swobodnego zrzeszania się i zawierania

układów zbiorowych;
• Przyzwoite godziny pracy;
• Bezpieczeństwo i higiena pracy;
• Zakaz zatrudniania dzieci;
• Specjalna ochrona młodych pracowników;
• Brak niepewności zatrudnienia;
• Zakaz pracy przymusowej;
• Ochrona środowiska; oraz
• Etyka w biznesie.

W przypadku zapytania ze strony Grupy Pelikan, partnerzy biznesowi 
zostaną poproszeni o przedstawienie wyników przeprowadzonego audytu 
społecznego w swoich zakładach produkcyjnych. 

http://www.pelikan.com/
http://www.pelikan.pl/


Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Werftstraße 9 I 30163 Hannover
Branch Office Falkensee:
Straße der Einheit 142-148 I 14612 Falkensee
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