
 

 

KODEKS ETYCZNY VN LABORATORIUM INNOWACJI  
 

NASZA MISJA  

Nasza misja to wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój 
działalności (w szczególności dotacji oraz preferencyjnych źródeł finansowania). 

Powyższą misję realizujemy poprzez świadczenie usług doradczych i szkoleniowych: Doradzamy jak 
pozyskać: 

- dotacje inwestycyjne, 
- dotacje do prac badawczo-rozwojowych, 
- dotacje do przedsięwzięć proeksportowych, 
- dotacje dla firm działających na obszarach wiejskich i w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, 
- dotacje do projektów szkoleniowych, 
- dotacje dla jednostek badawczych i szkół, 
- profesjonalnej organizacji szkoleń, 
 

Oceniamy pomysły pod kątem możliwości uzyskania dotacji, poszukujemy finansowania, wykonujemy 
analizy finansowe i marketingowe, zarządzamy projektami, opracowujemy niezbędną dokumentację, 
wyszukujemy nowe technologie, wykorzystując nasze kontakty z jednostkami naukowymi, kojarzymy 
partnerów biznesowych, wykonujemy badania rynku krajowego oraz rynków zagranicznych, 
informujemy o ciekawych przedsięwzięciach biznesowych, rozliczamy projekty. 

Ważnym obszarem naszej działalności jest organizacja szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorstw, z 
uwzględnieniem ich potrzeb i specyfiki działalności 

WSTĘP  

Niniejszy Kodeks zawiera zasady i wartości etyczne, które mają przyświecać naszej działalności.  
Kodeks ma wspierać pracowników we właściwym wypełnianiu obowiązków zawodowych oraz ma na 
celu komunikować naszym klientom i partnerom, że jesteśmy firmą godną zaufania. Działamy od ponad 
10 lat, i staramy się kształtować relacje zawodowe w oparciu o poszanowanie prawa, uczciwość, 
bezstronność i życzliwość. 

 

NASZE ZASADY I WARTOŚCI  

 
Zasada działania zgodnie z prawem 

Działamy zgodnie z prawem, w oparciu o przepisy związane z naszą działalnością. 

Zasada profesjonalizmu 

Wykonujemy swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, wykorzystując w najlepszy 
sposób posiadaną wiedzę i umiejętności. Stale podnosimy swoje kwalifikacje. Przyznajemy się do 
popełnionych błędów i staramy się je naprawiać. 



 

 

Zasada poufności 

Wszelkie informacje zawodowe są poufne. Informacje pozyskiwane w trakcie wykonywania obowiązków 
służbowych traktujemy jako tajemnicę zawodową, nie udostępniamy ich podmiotom ani osobom 
zewnętrznym, nie związanym z realizacją danej usługi. 

Zasada odpowiedzialności 

Bierzemy odpowiedzialność za swoje działania. Klientom służymy pomocą w rozwiązywaniu bieżących 
problemów, jakie towarzyszą realizacji projektów. W przypadku błędnego działania, przepraszamy i 
naprawiamy swoje błędy.  

Zasada przyjaznego środowiska pracy 

Zapewniamy pracownikom bezpieczne i przyjazne warunki pracy, sprawny sprzęt, wygodne 
wyposażenie, odpowiednie do wykonywanej pracy. Stwarzamy szanse rozwoju zawodowego, 
promujemy wysoką jakość pracy, powierzamy pracownikom  zadania odpowiednie do ich kompetencji 
zawodowych. 
 

Zasada współdziałania 

W relacjach wewnętrznych i zewnętrznych kierujemy się szacunkiem, zrozumieniem i życzliwością. 
Wykonując swe obowiązki, jesteśmy gotowi do współpracy i otwarci wobec innych. W sytuacji 
zaistnienia jakiegokolwiek konfliktu, dążymy do osiągnięcia porozumienia. 

 
Zasada dążenia do rozwoju  

Rozwijamy się: dostosowujemy ofertę do zmieniających się potrzeb, dbamy o nowoczesność rozwiązań, 
sprawność  systemów i procedur, efektywność komunikacji i ograniczanie biurokracji. Rozwijamy swoją 
wiedzę i umiejętności w celu świadczenia usług na wysokim poziomie. 
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