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Dla firmy Quiza poniższe zasady etycznego handlu stanowią zbiór podstawowych
wartości i sposobów zarządzania przedsiębiorstwem.
1. Stosunki z odbiorcami
− podstawę trwałych i korzystnych stosunków handlowych jest dla nas równość, uczciwość
i wzajemny szacunek w stosunku do odbiorców,
− dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były zgodne z deklarowanymi
parametrami, wymaganiami odbiorców i prawa,
− Nie akceptujemy żadnych innych środków poza prawnie uznanymi metodami
handlowymi. Praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaju uważamy za niedopuszczalne.
2. Stosunki z dostawcami
− Podczas wyboru dostawców zwracamy bierzemy pod uwagę nie tylko jakość,
bezpieczeństwo towaru oraz koszty, ale także przestrzeganie przez naszych dostawców
zasad etycznego handlu i ochrony środowiska,
− Traktujemy naszych dostawców jako partnerów, współtworzących sukces rynkowy firmy
Quiza.
3. Stosunki z pracownikami
− Zatrudniamy i awansujemy pracowników w oparciu o posiadane przez nich kwalifikacje,
bez udziału jakiejkolwiek politycznej, rasowej, religijnej czy narodowościowej
dyskryminacji, bez względu na płeć, wiek, stan cywilny czy ograniczenia nie dotyczące
wykonywanej pracy,
− Zatrudnienie w firmie Quiza jest dobrowolne – nie wymagamy od pracowników składania
„depozytów” , a zatrudnienie może być zakończone zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami prawa pracy,
− Przestrzegamy wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Staramy
się stworzyć higieniczne i bezpieczne środowisko pracy, ponieważ jesteśmy świadomi,
jak duże znaczenie ma poczucie bezpieczeństwa podczas pracy,
− Zapewniamy regularne nagradzanie swoich pracowników za wykonana pracę, włącznie z
prawidłową wypłatą wynagrodzeń w umówionych terminach,
− Przestrzegamy zasad dotyczących czasu pracy,
− Nie tolerujemy seksualnej, fizycznej czy psychicznej przemocy w stosunku do
pracowników,
− Stosunki z pracownikami opieramy na wzajemnym szacunku i poszanowaniu godności
każdego człowieka.
4. Stosunki z instytucjami państwowymi, samorządami i regionem.
− Przy swej działalności gospodarczej bierzemy pod uwagę interesy szerszego otoczenia
społecznego,
− W komunikacji z organami instytucji państwowych posługujemy się informacjami
zgodnymi z prawdą,
− Dbamy o właściwe prowadzenie księgowości i terminowe regulowanie swych zobowiązań
finansowych w stosunku do instytucji państwowych i samorządowych.
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