ETICKÝ KODEX
České společnosti pro jakost

ČSJ přijala tento etický kodex, aby před svými členy, partnery, zákazníky
a spolupracovníky deklarovala jí uznávané základní etické principy a hodnoty.
Etický kodex je závazný pro všechny členy České společnosti
pro jakost. Jeho porušení je řešeno v souladu se Stanovami
České společnosti pro jakost.
Kdo jsme
ČSJ je nezávislou, nepolitickou organizací veřejně prospěšného
charakteru, která sdružuje fyzické i právnické osoby zajímající se
o podporu rozvoje kvality života. Nabízíme široké spektrum produktů
v oblasti systémů managementu a nástrojů managementu kvality
(vzdělávání, certifikace, publikace, konference, semináře).

Naše poslání
Rozvoj, získávání a šíření nových poznatků z oblasti kvality a jejího
řízení pro uspokojování profesních potřeb svých členů, pro podporu
organizací při dosahování úspěšnosti organizací a pro zvyšování
kvality života občanů.

Naše vize
Česká společnost pro jakost – uznávané centrum pro vývoj, získávání
a šíření poznatků pro podporu úspěšnosti organizací a zvyšování
kvality života.

ZÁKLADNÍ ETICKÉ PRINCIPY
Zájmy Společnosti
• Ctíme a hájíme zájmy Společnosti.
• Důsledně zachováváme mlčenlivost. Informace získané během
aktivit pro Společnost, naše zákazníky a partnery považujeme za
důvěrné a dále je nešíříme.
• Nezneužíváme svého postavení nebo důvěrných informací ve svůj
prospěch nebo ve prospěch jiné osoby.

Dobré jméno
• Chráníme dobré jméno Společnosti. Jsme si vědomi toho, že veřejná prohlášení nebo vystoupení týkající se Společnosti mají velký
dopad na její jméno.
• Dobré jméno i důvěra, kterou vzbuzujeme, jsou založeny na chování, postojích a projevech nás všech a na uplatňování principů
společenské odpovědnosti s důrazem na péči o zaměstnance,
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.

Střet zájmů a nekalá soutěž
• Při realizaci svých aktivit předcházíme vzniku jak skutečného, tak
potenciálního střetu zájmů. Jde především o případy, kdy jedinec
jedná v zájmu jiném, než je zájem Společnosti, nebo s cílem získat
osobní prospěch.
• Neprovádíme ani nepodporujeme nekalou konkurenci Společnosti,
jejím pracovníkům a partnerům.
• Odmítáme přijímání nebo poskytování úplatků v jakékoli formě a za
všech okolností.

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST

NAŠE HODNOTY

Kompetentnost
Zaručujeme odbornost
a profesionální přístup.

Vstřícnost

Jsme otevření potřebám
a požadavkům členů, dalších
organizací a občanů.

A kceschopnost

Jsme připraveni včas reagovat
na změny prostředí.

L oajálnost

Jsme důvěryhodným
a spolehlivým partnerem.

Inovativnost

Rozvíjíme nejnovější poznatky
a přenášíme je do praxe.

Tradice

Stavíme na dlouhodobých
mezinárodních vztazích
a zkušenostech odborníků.

A

chceme být
Vaším partnerem na cestě
za vyšší kvalitou!
www.csq.cz

