
Kodeks etyki w działalności Stowarzyszenia Papierników Polskich 

 

A. Preambuła 

 

Misją Stowarzyszenia Papierników Polskich jest wspieranie rozwoju przemysłu 

papierniczego w Polsce oraz integrowanie środowiska papierników. 

Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP) stoi na stanowisku, że we wszystkich działaniach 

niezbędne jest zachowanie podstawowych norm etycznych i powszechnie przyjętych 

wzorców zachowań. Rzetelność i uczciwość są warunkami koniecznymi w działalności 

Stowarzyszenia i drogą do sukcesu w podejmowanych działaniach. Reputacja Stowarzyszenia 

i zaufanie do niego jest jedną z największych jego wartości. SPP zapewnia wysoką jakość 

świadczonych usług zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej. 

Przyjęcie tego Kodeksu oznacza uznanie wspomnianych wartości i zobowiązanie do 

regularnego monitorowania przestrzegania przyjętych norm. 

 

B. Stosunki Stowarzyszenia z członkami 

1. Stosunki Stowarzyszenia z członkami i kontrahentami są oparte na wzajemnym 

zaufaniu. 

2. Stowarzyszenie dba o poszanowanie autonomii każdego z członków, a także nie 

uczyni niczego, aby uprzywilejować któregokolwiek z nich. 

3. Stowarzyszenie wspiera więzi koleżeńskie i rozwija współpracę ze swoimi członkami. 

4. Stowarzyszenie dąży do zapewnienia jak najpełniejszej komunikacji z każdym 

członkiem. 

5. Wszelkie zobowiązania statutowe oraz zapłaty za wykonane usługi są dokonywane w 

terminie, zgodnie z zawartymi umowami. 

6. Stowarzyszenie utrzymuje w tajemnicy zastrzeżone informacje otrzymane od 

członków. 

7. Dla zapewnienia pełnej satysfakcji członków Stowarzyszenie utrzymuje wysoki 

standard usług. 

8. Stowarzyszenie nie podaje świadomie niepełnych oraz wprowadzających w błąd 

informacji. 

9. Informacje dotyczące stosunków pomiędzy Stowarzyszeniem a jego kontrahentami 

traktowane są jako poufne. 

10. Stowarzyszenie wypracowuje procedury rozstrzygania sporów i uczyni wszystko, aby 

rozwiązywać te spory bez dopuszczenia do eskalacji konfliktu. 

11. Członkowie Stowarzyszenia prowadzą działalność zgodnie z zasadami 

nieograniczania konkurencji. 

12. Członkowie Stowarzyszenia nie podejmują działań zmierzających do 

antykonkurencyjnych koncentracji przedsiębiorców. 
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C. Współpraca z władzami 

1. Działania Stowarzyszenia cechują się pełnym poszanowaniem dla obowiązującego 

prawa. 

2. Współpraca z władzami na rzecz środowiska papierników, w tym przemysłu 

papierniczego, opiera się na rzetelnej wymianie informacji i wspieraniu rozwiązań 

prawnych zapewniających rozwój przemysłu papierniczego i całej gospodarki. 

3. W działalności na rzecz rozwoju gospodarki Stowarzyszenie kieruje się 

odpowiedzialnością za środowisko naturalne i standardy jego użytkowania. 

4. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie informować członków o 

współpracy z władzami. 

5. Członkowie wspierający Stowarzyszenia dokładają wszelkich starań, aby niezbędne 

we współpracy z władzami informacje były dostarczane terminowo. 

D. Wdrażanie Kodeksu 

1. Ścisłe stosowanie Kodeksu jest efektem edukacji pracowników biura SPP i członków 

SPP w zakresie przyjętych zasad. 

2. Stowarzyszenie monitoruje zgodność podejmowanych decyzji i metod działania z 

przyjętymi w Kodeksie zasadami. 


