
 

 

 

 

 

 

Kodeks Dobrych Praktyk 

 

 

 

 



 

 

 

ISOLUTION  od kilkunastu lat jest dostawcą wysokiej jakości rozwiązań IT oraz usług 

konsultingowych.   

Wdrażamy dedykowane systemy informatyczne dla wiodących firm z sektorów bankowości, 

ubezpieczeń, telekomunikacji, administracji państwowej oraz informatyki.  

Wspieramy naszych Klientów w zakresie rozwoju  i utrzymania oprogramowania.   

Dzięki otwartej, profesjonalnej postawie jesteśmy wiarygodnym partnerem dla  naszych 

Klientów.   

  Swoją pozycję na rynku budujemy  w oparciu o trzy najważniejsze filary: 

  Partnerstwo w biznesie 

  Rozwój pracowników 

  Wartości  



 

 

PARTNERSTO W BIZNESIE 

W realizacji zadań na rzecz naszych Klientów 

kierujemy się najwyższą starannością.   

 

Wykorzystujemy doświadczenie oraz ekspercką 

wiedzę, by dostarczane przez nas rozwiązania 

gwarantowały  Klientom bezpieczeństwo – zarówno 

wymiarze biznesowym jak i  technologicznym.  

 

Zawsze dążymy do wypracowania modelu 

współpracy  opartej na zaufaniu.  

Gwarantujemy  przejrzystość podejmowanych działań 

oraz rzetelne i dokładne informacje  

 

Dążymy do stałego podnoszenia standardów i jakości 

naszej pracy. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

[TYTUŁ PASKA BOCZNEGO] 

[Paski boczne doskonale nadają się do wyszczególnienia istotnych kwestii poruszanych w 

tekście lub zapewnienia szybkiego dostępu do informacji dodatkowych, takich jak 

harmonogram. 

Zazwyczaj są one umieszczane w lewej, prawej, górnej lub dolnej części strony. Można 

jednak łatwo przeciągnąć je w dowolnie wybrane miejsce. 

Aby dodać zawartość, wystarczy kliknąć tutaj i zacząć wpisywanie.] 

 

 

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW 

Jesteśmy organizacją opartą na wiedzy.    

Profesjonalizm naszych pracowników buduje wartość i pozycję rynkową naszej firmy. 

Zależy nam by cały  zespół rozwijał kompetencje technologiczne  oraz budował zdolności 

komunikacyjne  ułatwiające budowanie relacji w zespole.  

Wiemy jak ważny jest dla pracownika jego własny rozwój.  

Zależy nam, by nasi pracownicy mieli wewnętrze poczucie, że warto w siebie inwestować  

i czerpać z możliwości, jakie daje im nasza firma. Staramy się zapewnić  możliwość 

dostosowania kariery zawodowej do indywidualnych  pasji i aspiracji naszych 

pracowników 

Zasada dzielenia się wiedzą w ramach organizacji zawsze jest na szczycie naszej  

„piramidki rozwojowej”. Tworzymy i rozwijamy firmowe bazy wiedzy. Organizujmy 

szkolenia i seminaria wewnętrzne.  

Wszystkie nasze działy wypracowały własne ścieżki rozwoju.  Transparentność  zasad  

pozwala ocenić jakie kompetencje i umiejętności są niezbędne do awansu.  

Doceniamy inicjatywy  naszych pracowników. To waśnie  oni zainspirowali nas do 

stworzenia projektu  Startup Isolution.   

W ramach ścieżek rozwoju korzystamy również ze szkoleń   wewnętrznych.   

 

 



NASZE WARTOŚCI 

 
Łączą nas nie tylko wspólnie realizowane projekty. Przestrzegamy wypracowanych wartości 

niezależnie od  pozycji w organizacji.   

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

Zaufanie i odpowiedzialność są fundamentem zrównoważonego wzrostu. Samodzielny 

pracownik postępuje odpowiedzialnie budując zaufanie. Odpowiedzialność społeczna i 

środowiskowa stanowi podstawę wszystkich decyzji biznesowych jakie podejmujemy. 

 ZAANGAŻOWANIE 

 

Pracujemy z entuzjazmem i zaangażowaniem, dając z siebie wszystko. Pasja motywuje nas 

do ciągłych poszukiwań i odkrywania nowych możliwości. Dzięki temu osiągamy dobre 

wyniki przenosząc ISOLUTION w pełną sukcesów przyszłość. 



 

 ZAUFANIE 

 

Jesteśmy godni zaufania i otwarci, działamy fair. Te fundamentalne zasady stosujemy w 

kontaktach z innymi wykazując szacunek i zrozumienie. Zawsze jesteśmy gotowi do pomocy. 

 

 WSPÓŁPRACA 

 

Praca zespołowa jest fundamentem naszej kultury firmowej, chętnie dzielimy się widzą i 

uczymy się od siebie. Budujemy relacje z Klientami opierając je o kompetencje i zrozumienie 

potrzeb. Tworzymy zespół. 

 

  

 



 PARTNERSTWO 

 

Budujemy relacje oparte o rozwiązania WIN-WIN, współpracując ze sobą w sposób 

konstruktywny na zasadach partnerskich. Naszym celem jest wykorzystanie wspólnych 

możliwości przy jednoczesnym zrównoważonym respektowaniu poszczególnych interesów. 

 

 ROZWÓJ 

 

Dajemy przestrzeń do rozwoju potencjału i talentów. Mierzymy siebie miarą naszych 

wyników i sukcesów. Różnice zdań służą nam do poznania innego spojrzenia i własnego, 

ciągłego rozwoju 

 

 

 



 JAKOŚĆ 

 

Staramy się, aby poziom naszych usług oraz profesjonalizm działania w pełni zaspokajał 

oczekiwania naszych Partnerów. Jesteśmy dumni z efektów swojej pracy. 

 

 



 
 
 

 

Pamiętamy o zachowaniu  równowagi pomiędzy pracą  w życiem osobistych.  Również po 

godzinach tworzymy zespół.  Bierzemy udział w maratonach. Organizujemy wyjścia na 

ścianki wspinaczkowe.  Spotykamy się na gokartach, paintballu czy kręglach. 


