Kodeks Etyki Konsorcjum
W NAWIĄZANIU DO MISJI I WARTOŚCI KONSORCJUM

Misja działania Konsorcjum „Lubelski Dom Efektywny Energetycznie”( LDEE).

U3
Uczciwość

- rozumiana jako prawość w prowadzeniu biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
wszelkich interesów i dobrego imienia Konsorcjum, Lidera Konsorcjum, poszczególnych Członków Konsorcjum
i klientów.

Umiejętność– rozumiana jako doskonałość w realizowaniu wytyczonych celów biznesowych, osiągana poprzez
skuteczną pracę zespołową, zdobywanie wiedzy, nowatorstwo, wymianę doświadczeń i duże zaangażowanie, w
wyniku których powstają oczekiwane efekty.

Uzysk – rozumiany jako zysk klienta, zysk Konsorcjum, oraz pracowników firm Członków Konsorcjum oraz
oszczędność energii. Całość generowana tylko i wyłącznie poprzez realizację misji i projektów Konsorcjum.
Wartości Konsorcjum „Lubelski Dom Efektywny Energetycznie”(LDEE).

Uczciwie prowadzimy naszą działalność. Chronimy nasze dobra i szanujemy godność każdego z nas.
Angażujemy się aktywnie w rozwój Konsorcjum, jego oferty i realizację zadań. Przez taką postawę, dostarczamy
produkt lepszy od zakładanego. Czerpiemy zyski w ramach projektów realizowanych przez Konsorcjum tylko z
tytułu wykonywania zleceń Konsorcjum. Przekazujemy tylko potwierdzone informacje. Stoimy na straży naszych
wartości. Pracujemy zgodnie z ustalonymi procedurami. Jesteśmy odpowiedzialni i wywiązujemy się z ustaleń
kontraktowych. Jesteśmy otwarci na propozycje potencjalnych, nowych Partnerów. Postępujemy zgodnie z
Kodeksem Etyki.

Umiejętności nasze stale rozwijamy, nie szczędząc czasu na naukę i badania. Współpracujemy z
przedstawicielami Świata Nauki. Nasze działania napędza „ duch przedsiębiorczości”. Dążymy do realizacji
wytyczonych celów biznesowych nie szczędząc nakładów pracy. Rozwijamy i doskonalimy naszą ofertę. Cechuje
nas duże zaangażowanie. Unikamy „grzechu zaniechania”. Dzielimy się informacjami doceniając wartość dobrej
komunikacji biznesowej. Pracujemy zespołowo, budując przykładne relacje partnerskie.
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Uzysk energii i uzysk ekonomiczny adresujemy naszym klientom i pośrednio nam samym. Działamy

zgodnie z
nurtem zrównoważonego rozwoju, poszanowania energii, aspektów środowiskowych i zapobiegania zmianom
klimatu. Promujemy budownictwo zrównoważone, dostarczając na rynek innowacyjny i certyfikowany produkt, tj.
technologię produkcji oraz wznoszenia budynków mieszkalnych w standardzie NF40 i NF15.

***Wartości Konsorcjum „Lubelski Dom Efektywny Energetycznie” (LDEE), wpisują się we wszelkie działania promujące zrównoważone budownictwo, które
mają spowodować wzrost gospodarczy i ochronę środowiska, szczególnie poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych przyczyniających się do zmian
klimatu.

Aspekty przystąpienia do Konsorcjum
„Lubelski Dom Efektywny Energetycznie” ( LDEE)

Deklaracja przystąpienia do Konsorcjum „Lubelski Dom Efektywny Energetycznie” jest w pełni dobrowolna.
Chętni do przystąpienia do Konsorcjum, podpisują Umowę Konsorcjum oraz Umowę o Poufności z Liderem
Konsorcjum, firmą BIO ENERGY SYSTEM II Sp. z o.o. Przystępujący do Konsorcjum uznają, że głównym filarem
jego działalności i dobrem najwyższym, podlegającym szczególnej ochronie jest technologia produkcji i budowy
domów spełniających standardy NF 40 i NF 15, będąca własnością Lidera Konsorcjum - BIO ENERGY
SYSTEM II Sp z o.o. . W związku z tym, każdy przystępujący do Konsorcjum, uznając wagę tej technologii,
zobowiązuje się do jej ochrony poprzez przestrzeganie zapisów Umowy Konsorcjum i Umowy Poufności zawartej
z Liderem Konsorcjum. Na okoliczność zachowania dobra nadrzędnego oraz z racji chęci prowadzenia uczciwej
działalności, zasady współpracy oraz wszelkie sposoby działania w ramach produkcji, wznoszenia i sprzedaży
domów, będą kodyfikowane jako procedury postępowania, instrukcje i Kodeks Etyki.

Członkowie Konsorcjum i ich pracownicy prowadzą działalność zgodnie ze stosownymi normami zawodowymi,
przepisami prawa, wewnętrzną polityką oraz wartościami Konsorcjum. W związku ze świadomością, że nie ma
sposobu standaryzowania wszystkich możliwych sytuacji, Konsorcjum stosuje ‘Kodeks Etyki’, który obowiązuje
każdego Członka Konsorcjum i jego pracowników. Wartości Konsorcjum są fundamentem ‘Kodeksu Etyki’, który
przedstawia je na konkretnych przykładach i wpisuje się w ideę U3. Jest on punktem odniesienia dla wszystkich
Członków Konsorcjum i może stanowić podstawę przy tworzeniu innych kodeksów etyki .
Każdy Członek Konsorcjum lub jego pracownik, ma obowiązek zapoznać się z Kodeksem Etyki, jak również z
wartościami Konsorcjum stanowiącymi jego podstawę oraz ich przestrzegać.
Pomimo że ‘Kodeks Etyki’ przedstawia szeroki zakres wskazówek dotyczących uczciwości i standardów
postępowania, nie obejmuje jednak wszystkich możliwych sytuacji. Dlatego też nie może on zastąpić osobistej
odpowiedzialności i odpowiedniego osądu, ani też konsultacji z właściwymi osobami. Po pomoc w zakresie
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kwestii etycznych należy zgłaszać się do Rady Konsorcjum. Rada zostanie wyłoniona spośród Członków
Konsorcjum i będzie czuwać nad rozwojem, realizacją zadań i etyką postępowania.

.

Sposoby działania zgodne z Kodeksem Etyki
Zaufanie klientów i osób spoza Konsorcjum pozyskujemy dzięki wysokim kompetencjom i uczciwości. Nasze
zawodowe kompetencje i uczciwość to fundament dobrej reputacji. Dokładamy wszelkich starań, aby je utrzymać.
Świadczymy usługi profesjonalne, zgodnie z wartościami konsorcjum, Kodeksem Etyki oraz odpowiednimi
standardami technicznymi i zawodowymi. Oferujemy przy tym wyłącznie te usługi, do wykonywania których
jesteśmy upoważnieni, starając się spełnić oczekiwania klienta.
Wypowiadamy się w imieniu Konsorcjum prezentując wyłącznie stanowisko Konsorcjum i unikamy wyrażania
własnych opinii.
Aktywa i pasywa należące do Konsorcjum lub Członków Konsorcjum i naszych klientów, w tym środki rzeczowe,
wartości intelektualne i elektroniczne, wykorzystujemy w sposób odpowiedzialny i uzasadniony wykonywaniem
czynności służbowych, zawsze zgodnie z prawem i w zakresie, do którego jesteśmy upoważnieni.
Konkurujemy aktywnie ale etycznie, podejmując wyłącznie takie działania, które są zgodne z prawem
i zasadami etyki.
Wypełniamy zobowiązania kontraktowe i umowne, składamy rzetelne sprawozdania i rozliczenia. Uczciwie
wyceniamy koszt naszych usług.
Cenimy niezależność poglądów. Dbamy o zaufanie klientów i swoje nawzajem, poprzez przestrzeganie
Kodeksu Etyki, standardów zawodowych, przepisów prawa i ustalonych procedur. Staramy się uzyskać
gwarancję obiektywizmu, który jest nieodzowny przy realizacji zadań i w rozwoju. Nie czynimy tego jednak
kosztem utraty niezależności, co może być postrzegane jako uleganie niekorzystnym wpływom.
W przypadku zaistnienia trudnych kwestii lub problemów, stwarzających ryzyko dla interesu klienta,
Konsorcjum lub Członka Konsorcjum przed podjęciem działań konsultujemy się z Radą Konsorcjum. Zawsze
postępujemy zgodnie z procedurami i Kodeksem Etyki.
Realizując projekty Konsorcjum, czerpiemy korzyści wyłącznie z uzgodnionych wcześniej zleceń. Działania
polegające na pozyskiwaniu, akceptowaniu, oferowaniu, dawaniu lub składaniu obietnic co do przekazywania
innych gratyfikacji są dla nas nie do zaakceptowania. Wszelkie inne propozycje lub pojawiające się możliwości
uzyskania przychodów w ramach realizacji projektów Konsorcjum przedstawiamy do rozpatrzenia Radzie
Konsorcjum.
Traktujemy współpracowników, klientów i innych partnerów w biznesie z szacunkiem, poszanowaniem
godności, uczciwością i uprzejmością.
Jesteśmy dumni z doświadczeń i zaangażowania naszych pracowników, stanowiących naszą przewagę
konkurencyjną, którą pielęgnujemy i powiększamy. Konsekwentnie więc dążymy do tego, by otaczające nas
środowisko pracy było wolne od dyskryminacji oraz działań odwetowych. Uczciwie wynagradzamy wykonaną
pracę. Oferujemy bezpieczne warunki pracy. Cały czas inwestujemy w rozwój naszych umiejętności, wiedzy
i kwalifikacji.
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Cenimy inicjatywę, odwagę i przywództwo. Wszelkie inicjatywy uznajemy jako cenne dla rozwoju. Jednakże
wystrzegamy się pomijania procedur i instrukcji. O zastosowaniu danej inicjatywy w praktyce, decyduje Rada
Konsorcjum.
Przestrzegamy fundamentalnych praw człowieka i postępujemy zgodnie z zasadami społecznej
odpowiedzialności. Stale i w sposób odpowiedzialny przyczyniamy się do rozwoju myśli technicznej, nauki i
zrównoważonego rozwoju.
Popieramy i staramy się aktywnie uczestniczyć w działaniach o charakterze edukacyjnym, użyteczności
społecznej i charytatywnym.

Zasady etycznego podejmowania decyzji
Poniższe wskazówki będą pomocne przy wyborze właściwego trybu postępowania. Wskazują one etapy oraz pola do
przemyślenia w procesie etycznego podejmowania decyzji.
Rozpoznaj zdarzenie, decyzję lub problem – powstrzymaj emocje.
Czy zostałeś poproszony o zrobienie czegoś, co według Ciebie może być niewłaściwe? Czy wiesz o potencjalnie
niezgodnym z prawem lub nieetycznym postępowaniu osób z Konsorcjum lub ze strony klienta? Czy masz wątpliwości w
kontekście etyki odnośnie wybranego sposobu postępowania? Czy masz podejrzenia co do naruszenia procedur lub
instrukcji?
Rozważ spokojnie sposób działania.
Opisz i sprecyzuj swój problem. Zastanów się na czym polega dylemat. Rozważ opcje i ich konsekwencje. Zastanów się,
kogo może dotyczyć rozważana kwestia. Podejmij odpowiednie konsultacje - najlepiej z Radą Konsorcjum.
Podejmij decyzję co do sposobu działania
Ustal zakres swojej odpowiedzialności. Przeanalizuj wszystkie fakty i informacje mające związek ze sprawą. Odnieś się do
stosownej procedury, Kodeksu Etyki oraz odpowiednich standardów zawodowych. Oceń ryzyko i sposoby jego ograniczenia.
Wybierz najwłaściwszy sposób działania. Podejmij odpowiednie konsultacje – najlepiej z Radą Konsorcjum.
Zweryfikuj swoją decyzję i przemyśl konsekwencje działania ponownie.
Przeanalizuj raz jeszcze swoje decyzje. Uwzględnij wartości Konsorcjum przy podejmowaniu decyzji. Upewnij się, że decyzja
jest zgodna z procedurami, instrukcjami i Kodeksem Etyki. Zasięgnij opinii Rady Konsorcjum.
Działaj z przekonaniem i duchem prawdy.
Poinformuj o istotnych faktach Radę Konsorcjum. Poinformuj również osoby, których dotyczą te fakty. Podziel się z innymi
obawami i nabytymi doświadczeniami. Poinformuj innych o swoich doświadczeniach w tym względzie.
Kwestie etyczne do rozważenia
1. Czy jest to zgodne z prawem?
2. Czy jest to niezgodne z wartościami Konsorcjum lub standardami zawodowymi?
3. Czy będzie to miało negatywny skutek dla Ciebie, klienta lub Konsorcjum?
4. Czy jest to właściwe?
5. Kogo jeszcze mogą dotknąć skutki danej sprawy ?
6. Czy czułbyś/czułabyś zakłopotanie, gdyby inni wiedzieli, że podjąłeś/podjęłaś takie działanie?
7. Czy istnieje alternatywny sposób działania, który nie powodowałby konfliktu etycznego?
8. Co pomyślałaby o tym osoba kompetentna?
9. Jak wyglądałoby to w mediach?
10. Czy możesz spać spokojnie?
‘Kodeks Etyki’ określa jak należy postępować, prowadzić działalność i realizować zlecenia w ramach Konsorcjum w różnych
warunkach i sytuacjach. Powyżej znajdują się zasady etycznego podejmowania decyzji uzupełniające ‘Kodeks Etyki’
i stanowią wytyczne odnośnie rozwiązywania kwestii etycznych.
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Obowiązkiem każdego z nas jest konsekwentne i uważne przestrzeganie ‘Kodeksu Etyki‘, wewnętrznych procedur i
instrukcji Konsorcjum oraz udzielanie pomocy innym w realizowaniu tego celu. W przypadku zgłoszenia faktu
nieprzestrzegania ‘Kodeksu Etyki’ lub zaistnienia podejrzenia, że nie jest on przestrzegany, podejmowane są
właściwe kroki w celu wyjaśnienia sprawy. W razie konieczności stosowane są odpowiednie środki zaradcze.
‘Kodeks Etyki’ zobowiązuje do zgłaszania i wyrażania naszych obaw. Działania takie powinny być rzetelne, uczciwe,
podejmowane w dobrej wierze oraz przy zachowaniu szacunku wobec osoby, której dotyczą. Członkowie
Konsorcjum i Rada Konsorcjum dołożą wszelkich starań, aby chronić pracowników przed ewentualnymi próbami
odwetu. Osoby, którym zgłoszono kwestię etyczną, są zobligowane do przekazania jej jak najszybciej Senatowi
Konsorcjum przy wykorzystaniu wszelkich kanałów komunikacji. Wobec osób naruszających ‘Kodeks Etyki’ lub
inne procedury Konsorcjum, zastosowane będą odpowiednie kroki dyscyplinarne, łącznie z możliwością
wypowiedzenia Umowy Konsorcjum i usunięcia z Konsorcjum . Takie działania będą podejmowane także wobec
osób, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniły się do złamania obowiązujących zasad lub wiedząc o
zaistniałej kwestii etycznej nie powiadomiły Rady Konsorcjum.
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