Sprawozdanie
Komisji Etyki Pracodawców Pomorza i Kujaw za rok 2017
Komisja w składzie:
1. Włodzimierz Sobecki - przewodniczący,
2. Grzegorz Rozwarski - sekretarz (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALFA Sp. z o.o.),
3. Marcin Szymański - członek (Grupa Szkoleniowo-Doradcza FALCO Sp. J.)
4. Stanisław Grabowski - członek (Zakład Produkcji Form, Narzędzi Specjalnych i
Przetwórstwa Tworzy w Sztucznych GRAFORM Stanisław Grabowski),
5. Włodzimierz Bartecki – członek (PASAMON Sp. z o.o.).
działając w oparciu o następujące dokumenty:
- Regulamin Komisji Etyki zatwierdzony dnia 06.06.2014,
- Kodeks Honorowy Pracodawcy, zatwierdzony dnia 06.06.2014,
- Statut „Pracodawców Pomorza i Kujaw, zatwierdzony dnia 03.06.2016,
składa sprawozdanie o treści jak niżej.
W okresie minionego 2017 roku do Komisji Etyki nie wpłynęły żadne sprawy, które
kwalifikowałyby się do rozpatrywania w kontekście naruszenia zasad Kodeksu Honorowego
Pracodawcy.
Natomiast w codziennej pracy członków i innych komisji związku wyłaniały się niepokojące
informacje o zjawiskach etycznie niepożądanych.
Dotyczyły one głównie następujących aspektów:
- nieterminowych płatności faktur za dostawy i usługi, co może doprowadzić do upadłości
podwykonawców,
- odmów podpisywania aneksów do umów ryczałtowych wykonawców i podwykonawców,
pomimo istotnych zmian warunków zamówień, co narażało podwykonawców na straty.
Komisja Etyki odbiera też od członków organizacji sygnały o innych barierach ograniczających
rozwój firm. Wynikają one przepisów prawnych utrudniających działalność przedsiębiorczą w
Polsce (częściowo niejasnych), różniących nas od krajów gospodarczo przodujących
(zwłaszcza w obszarze prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych). Komisja
postuluje kontynuację interwencji we władzach centralnych w sprawie uproszczenia
przepisów prawa.
Komisja pozytywnie ocenia zmiany w prawie wynikające z wprowadzenia Konstytucji
biznesu. Niesie ona znaczące ułatwienia dla nowopowstałych firm. Daje większą elastyczność
w zawieszaniu i wznawianiu działalności. Właściciele mikro-, małych i średnich firm pierwszy
raz w historii zyskają swojego przedstawiciela na linii firma-urzędnik – Rzecznika Małych i
Średnich Przedsiębiorców. To ważne zmiany w prawie gospodarczym, ale dopiero codzienna
praktyka pokarze ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości.
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Komisja Etyki zachęca przedstawicieli firm członkowskich Pracodawców Pomorza i Kujaw do
zgłaszania działań nieetycznych w otoczeniu biznesowym, które przeczą zasadom Kodeksu
Honorowego Pracodawcy i statutu naszej organizacji. Komisja Etyki jest umocowana na
prowadzenia mediacji w takich sprawach, a w przypadku braku możliwości polubownego
wyjaśnienia sporu nawet do nałożenia sankcji (nagany, upomnienia, zawieszenia praw
członkowskich lub rekomendacji wykluczenia firmy z członkostwa w organizacji).
Bydgoszcz, dnia 19 kwietnia 2018 roku
W imieniu Komisji Etyki:

Przewodniczący Włodzimierz Sobecki
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