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1. PRAWO I STANDARDY POSTĘPOWANIA
 
Celem Kodeksu Etyki jest kierowanie zachowaniem wszystkich pracowników Grupy CIECH, 
bez względu na funkcję czy stanowisko, w zakresie kwestii etycznych, jakie pojawiają 
się podczas normalnej działalności firmy, by pracownicy postępowali w sposób uczciwy 
i sprawiedliwy. 

Grupa zobowiązuje się do przestrzegania prawa, przepisów wewnętrznych i regulaminów, 
zasad, oraz przyjętych norm postępowania, podejmując adekwatne działania w stosunku 
do czynów nielegalnych, w szczególności o charakterze przestępczym lub niezgodnych 
z prawem oraz polityką i zasadami Grupy CIECH. Powyższe zobowiązanie dotyczy 
wszelkich działań o charakterze nielegalnym, bez wyjątku i bez względu na to, czy osoby 
się ich dopuszczające miały na względzie tzw. „dobro interesów spółki” lub „dobro interesów 
Klienta”, czy też działania tego rodzaju były wynikiem realizacji poleceń przełożonego.

W przypadku gdy pracownik wejdzie w posiadanie informacji o działaniach sprzecznych 
z obowiązującym prawem, ma on obowiązek niezwłocznego powiadomienia Komisji Etyki 
o zaistniałej sytuacji.

Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy tym samym odpowiedzialności, a także 
sumiennego przestrzegania obowiązujących praw i zasad uczciwej konkurencji. 

WSTĘP
 
Rozpoznawalność marki CIECH w branży chemicznej zawdzięczamy rzetelności, uczciwości 
i umiejętności działania w dowolnym środowisku biznesowym, co jest jednym z naszych 
najcenniejszych dóbr. 

Jako Zarząd CIECH S.A. jesteśmy przekonani, iż aby utrzymać istotną przewagę nad konkurencją, musimy 
zadbać, aby wszyscy pracownicy Grupy CIECH znali, rozumieli i przestrzegali tych samych zasad. 

Niezależnie od ciągłego rozwoju Grupy CIECH, jednym z niezmiennych aspektów jest postępowanie 
zgodne z etyką. Ze względu na ekspansję na nowe rynki, przejęcia i rozwój Grupy CIECH, musimy 
podnosić poziom naszych norm postępowania. 

W codziennej pracy, aby odnieść sukces na rynku, staramy się zdobyć i utrzymać zaufanie Klientów, 
współpracowników, akcjonariuszy, dostawców i pozostałych interesariuszy. Przejrzystość oraz 
profesjonalizm działań skupionych na Klientach, których szanujemy i traktujemy sprawiedliwie, 
to nasze główne wartości korporacyjne, stanowiące podstawę niniejszego Kodeksu Etyki oraz 
naszej współpracy w ramach Grupy. Sukcesy w biznesie w dużej mierze zawdzięczamy staraniom 
wszystkich pracowników Grupy CIECH. 

Jesteśmy świadomi potrzeby przestrzegania standardów etycznych i jasno określonych norm 
postępowania zarówno w relacjach społecznych jak i zawodowych. Stosowanie się do zasad etyki 
jest źródłem wartości korzystnie wpływającym na naszą pracę, niezależnie od wykonywanych zadań 
i miejsca w strukturze Grupy CIECH. We wszystkich naszych działaniach zobowiązujemy się:

 ■ postępować odpowiedzialnie, zgodnie z właściwymi uregulowaniami prawnymi oraz 
przepisami wewnętrznymi;

 ■ dawać wzorowy przykład;

 ■ umacniać w Grupie standardy niniejszego Kodeksu Etyki;

 ■ wspierać pracowników zgłaszających pytania lub wątpliwości;

 ■ działać jako jeden zespół zorientowany na realizację wspólnych celów;

 ■ wzbudzać stałe zaufanie dla Grupy CIECH;

 ■ szanować różnice kulturowe i obyczajowe; oraz

 ■ promować kulturę korporacyjną, która wspiera zarówno kreatywność indywidualnych 
pracowników jak i wartość pracy zespołowej. 

Oczekujemy, że wszyscy pracownicy będą rozumieli i przestrzegali podstawowe zasady zawarte 
w Kodeksie.

Kodeks etyki Grupy CIECH prezentuje zasady obowiązujące wszystkich pracowników Grupy 
Kapitałowej, w tym członków kadry kierowniczej, którzy są w równym stopniu odpowiedzialni 
za działania zgodne z jego zapisami. 

Przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki wesprze nas wszystkich w pracy w osiąganiu wspólnych celów, 
takich jak dostarczanie towarów i usług zgodnych z potrzebami naszych klientów i społeczeństwa, 
zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych i odpowiednich warunków pracy oraz 
zapewnienie akcjonariuszom większego zwrotu z inwestycji.

Zarząd CIECH S.A.
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3. DZIAŁANIA ANTYMONOPOLOWE
 
Wszyscy muszą w pełni stosować się do przepisów antymonopolowych w kraju i za granicą. 
Konieczne jest także przestrzeganie przepisów o konkurencji we wszystkich krajach, 
w których Grupa CIECH prowadzi działalność. 

W zakresie działań antymonopolowych, naruszenie etyki przez jednego pracownika może 
oznaczać dla tego pracownika, jego przełożonego, Firmy i jej zarządu kosztowne, trudne 
postępowanie sądowe, prowadzące do wyroków cywilnych o wielomilionowych skutkach 
finansowych. Sankcje przewidziane w ustawie antymonopolowej oraz ustawie o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji są surowe. Osobom oskarżonym o stosowanie praktyk nieuczciwej 
konkurencji może zostać wymierzona kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności, 
zaś na przedsiębiorców, za stosowanie praktyk monopolistycznych, nakładane są dotkliwe 
kary finansowe. 

Nierozważne postępowanie może również stanowić złamanie prawa. Zwyczajne spotkanie 
biznesowe, jak na przykład rozmowy z przedstawicielem konkurencji, może prowadzić 
do naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej. 

Urzędy ochrony konkurencji mają prawo wglądu we wszelkie dokumenty biznesowe, 
w tym w korespondencję, dokumenty zarządu, kalendarze, wiadomości przesyłane 
pocztą elektroniczną czy SMSy. Należy unikać używania języka, który może być błędnie 
zinterpretowany.

Niektóre rodzaje porozumień niemal zawsze wiążą się ze złamaniem ustawy antymonopolowej. 

Nie należy prowadzić rozmów lub wymieniać informacji z przedstawicielami konkurencji, 
w celu:

 ■ ustalania ceny – może oznaczać to bezpośrednie lub pośrednie ustalanie cen i innych 
warunków zakupu lub sprzedaży towarów (marż, warunków finansowania, rabatów, itd.);

 ■ dokonywania podziałów rynku, klientów lub regionów objętych prowadzoną 
działalnością;

 ■ ograniczania dostępu do rynku lub eliminowania z rynku innych przedsiębiorców, 
nie objętych danym porozumieniem;

 ■ stosowania w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych 
warunków umów, stwarzających niejednolite warunki konkurencji

 ■ manipulowania w postępowaniach przetargowych, z uwzględnieniem porozumień 
mających na celu złożenie fikcyjnych ofert przetargowych;

 ■ bojkotowania konkurencji, dostawców, klientów lub przedstawicieli sieci sprzedaży. 

Nigdy nie należy omawiać kwestii dotyczących działalności konkurencyjnej z przedstawicielami 
konkurencji, bez uprzedniego otrzymania zgody Komisji Etyki. 

2. KIEROWNICTWO GRUPY PRZYKŁADEM DLA   
 WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
 
Osoby pełniące funkcje kierownicze, zgodnie z postanowieniami niniejszego Kodeksu, 
powinny: 

 ■ edukować swoich pracowników w zakresie zasad określonych w niniejszym Kodeksie 
oraz pozostałych przepisach wewnętrznych obowiązujących w Grupie CIECH, 

 ■ dawać przykład wzorowej postawy etycznej, uczciwości i postępowania zgodnego 
z niniejszym Kodeksem, 

 ■ nadzorować zgodność działań podwładnych z przyjętymi zasadami postępowania, 

 ■ zapewniać bezpieczną, motywującą i satysfakcjonującą atmosferę pracy, 

 ■ utrzymywać wymagany poziom przygotowania zawodowego, kwalifikacji i niezbędnych 
zasobów do realizacji zadań,

 ■ określić przejrzysty zakres odpowiedzialności w podległych obszarach, 

 ■ promować postawy etyczne, 

 ■ wyznaczać pracownikom/podwładnym sprawiedliwe i możliwe do osiągnięcia cele,

 ■ obdarzać pracowników/podwładnych właściwym poziomem zaufania 
i odpowiedzialności, 

 ■ dostrzegać i wynagradzać szczególne osiągnięcia, 

 ■ wyjaśniać wątpliwości oraz obiektywnie oceniać i wynagradzać pomysły zgłaszane 
przez pracowników/podwładnych, 

 ■ nadzorować atmosferę panującą w zespole pod względem przejawów dyskryminacji 
lub konfliktów osobistych/personalnych, 

 ■ wszczynać stosowne postępowania dyscyplinarne i zgłaszać podejrzane oraz/
lub bezprawne działania. 

Osoba pełniąca funkcję kierowniczą powinna dbać o utrzymanie atmosfery pracy 
sprzyjającej kreatywności pracowników, umożliwiającej wykazywanie inicjatywy i skłaniającej 
do poszukiwania i zgłaszania usprawnień biznesowych, ponoszenia odpowiedzialności 
za własne działania oraz doskonalenia wyników własnej pracy. 

Każdy członek kadry kierowniczej powinien zachęcać do pracy zespołowej umożliwiającej 
równy podział prac oraz wykorzystanie posiadanej wiedzy, poprzez skuteczną współpracę 
i wymianę wzajemnych doświadczeń. 
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4. KONFLIKT INTERESÓW
 
Stawiamy sobie za cel wyjaśnianie sytuacji, w których istnieją uzasadnione obawy wystąpienia 
konfliktu interesów szkodzącego naszej organizacji.

Przyjmujemy, że pracownik znajduje się w sytuacji konfliktu interesów wtedy, gdy działając 
na własną korzyść lub korzyść innej osoby czy podmiotu, wobec których ma zobowiązania, 
działa jednocześnie wbrew interesowi Grupy CIECH. Jesteśmy uwrażliwieni na wszystkie 
sytuacje o tym charakterze, ponieważ mogą one godzić w dobre imię organizacji i zaufanie, 
jakim darzą nas partnerzy.

Konflikt interesów powstaje w sytuacji, gdy działania prywatne, społeczne, finansowe, 
polityczne lub innego rodzaju, jakie podejmuje pracownik, bądź też relacje, jakie nawiązuje, 
mogą potencjalnie ingerować w lojalność lub obiektywność pracownika w stosunku do Grupy 
CIECH i jej interesów. 

Zobowiązanie do wywiązania się z obowiązków zawodowych w sposób uczciwy oraz 
z zachowaniem zasad etyki zawodowej i biznesowej uwzględnia właściwy sposób 
postępowania w przypadku rzeczywistych i potencjalnych konfliktów interesów. W niektórych 
przypadkach powyższa postawa wymaga unikania konfliktów interesów w zupełności, zaś 
w każdym przypadku wiąże się z ujawnieniem Komisji Etyki faktycznych lub potencjalnych 
źródeł konfliktu interesów.

ZATRUDNIENIE W STRUKTURACH I POWIĄZANIA 
Z ORGANIZACJAMI ZEWNĘTRZNYMI

Żadnemu z pracowników Grupy CIECH nie wolno świadczyć usług lub być zatrudnionym 
w spółce będącej konkurencją dla którejkolwiek ze spółek wchodzących w skład Grupy. 

Jeżeli któryś z pracowników wykonuje dodatkową pracę lub świadczy usługi dla organizacji 
będącej przedstawicielem konkurencji, klientem lub dostawcą towarów lub usług dla Grupy 
CIECH, w której pracownik jest zatrudniony, sytuacja ta może stanowić podstawę faktycznego 
lub potencjalnego konfliktu interesów (to samo zastrzeżenie dotyczy podmiotu dążącego 
do uzyskania pozycji konkurenta, Klienta lub dostawcy Grupy CIECH). Niektóre formy 
zatrudnienia nie są dopuszczalne w żadnym przypadku. Przykładowo, niedopuszczalne jest 
wykonywanie pracy lub świadczenie usług dla osób lub organizacji, z którymi pracownik 
pozostaje w bezpośrednich relacjach w ramach wykonywanych obowiązków.

Powiązania z przedstawicielami konkurencji, Klientami lub dostawcami Grupy CIECH 
są niedozwolone, o ile nie zostanie uzyskana pisemna zgoda przełożonego oraz Komisji Etyki.

OSOBY BLISKIE
Działania osób bliskich mogą być przyczyną rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu 
interesów. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy zagrożona jest lojalność 

Podejmowane działania, jeśli są sprzeczne z prawem, mogą stanowić podstawę pozwów 
o złamanie zasad uczciwej konkurencji. Należy zawsze zasięgnąć porady Zespołu Radców 
Prawnych CIECH S.A. przed podjęciem następujących działań:

 ■ przystąpienie do rozmów w zakresie wspólnych przedsięwzięć (fuzji, przejęcia 
przedsiębiorcy lub jego majątku, podobnych innych porozumień dotyczących 
współpracy lub innych wspólnych działań);

 ■ nawiązanie porozumienia w zakresie sprzedaży wyłącznej (np. umowy zobowiązujące 
danego przedsiębiorcę do zakupu/ sprzedaży usług lub produktów od/do spółek 
z Grupy CIECH);

 ■ oferowanie różnych produktów lub usług w ramach oferty wiązanej, po promocyjnej cenie 
(np. umowy oferujące dodatkowe korzyści w celu zachęcenia klienta zainteresowanego 
zakupem danego produktu do zakupu drugiego produktu w ofercie wiązanej, bądź też 
promocje warunkujące zniżkę od zakupu produktów w ofercie wiązanej);

 ■ podejmowanie działań wspólnie ze związkami branżowymi lub określanie standardów 
branżowych;

 ■ zajmowanie stanowisk w strukturach podmiotów konkurencyjnych;

 ■ ustalanie cen odsprzedaży;

 ■ oferowanie zniżek lub preferencyjnych warunków sprzedaży wyłącznie wybranym 
klientom;

 ■ podejmowanie działań utrudniających przedstawicielom konkurencji sprzedaż ich 
produktów.

Występują także sytuacje, w których dyskusje z konkurencją mogą służyć legalnym 
i pożytecznym celom biznesowym. Są to m.in. działania w stowarzyszeniach handlowych, 
lobbing.

Każdy pracownik, który ma wątpliwości co do legalności sytuacji, powinien skontaktować 
się z Zespołem Radców Prawnych CIECH S.A. przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Kształtowanie relacji z podmiotami konkurencyjnymi wyraża się przez:

 ■ identyfikowanie zdarzeń mogących mieć charakter konfliktu interesów,

 ■ wypowiadanie się wewnątrz i na zewnątrz organizacji z szacunkiem na ich temat,

 ■ niewyrażanie opinii mogących poddawać w wątpliwość przestrzeganie przez nie zasad 
uczciwej konkurencji,

 ■ prezentowanie we wzajemnych relacjach profesjonalnej i pozytywnej postawy, 
nastawionej na współpracę w obszarach, w których jest ona możliwa i obopólnie 
korzystna,

 ■ rozwiązywanie sytuacji spornych na drodze dialogu.  

4.1

4.2
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 ■ czy dany rodzaj inwestycji/zobowiązania może wpłynąć na decyzje podejmowane 
w jednej ze spółek Grupy?

 ■ w jaki sposób dana inwestycja/zobowiązanie może być postrzegana wewnątrz Grupy, 
na przykład przez kolegów z pracy? Czy mogą pomyśleć, iż inwestycja/zobowiązanie 
wpłynie na jakość wykonywanej przeze mnie pracy?

 ■ w jaki sposób inwestycja/zobowiązanie może być postrzegana przez osoby z zewnątrz, 
na przykład Klientów, dostawców, udziałowców lub media? 

Przykłady interesów niewłaściwych:

 ■ inwestycja w działalność dostawcy, jeżeli odpowiedzialnością pracownika jest wybór, 
ocena lub negocjacje z danym dostawcą, bądź też w przypadku, gdy pracownik jest 
przełożonym osoby ponoszącej taką odpowiedzialność,

 ■ inwestycja w działalność Klienta, jeżeli pracownik ponosi odpowiedzialność za relacje 
z danym klientem lub jest przełożonym osoby odpowiedzialnej za tego rodzaju relacje,

 ■ inwestycja, która może utrudniać obiektywną realizację obowiązków lub być sprzeczna 
z interesem odpowiedniej spółki wchodzącej w skład Grupy CIECH,

 ■ konflikt lub pozór konfliktu interesów może wynikać z przyjęcia korzyści materialnej 
lub finansowej (np. upominku lub formy finansowania np. pożyczki) od obecnego 
lub potencjalnego klienta, dostawcy lub przedstawiciela konkurencji, posiadania praw 
majątkowych lub wspierania zdolności handlowej zewnętrznego przedsiębiorstwa 
prowadzącego działalność handlową ze spółką z Grupy CIECH, zmierzającego 
do prowadzenia działalności handlowej ze spółką z Grupy CIECH lub będącego 
przedstawicielem konkurencji spółki z Grupy CIECH. Dodatkowo, do powyższych 
okoliczności zalicza się pełnienie funkcji pośrednika z korzyścią dla osób trzecich, 
w transakcjach dotyczących Grupy CIECH, wykorzystywanie poufnych informacji 
o Grupie CIECH lub innych zasobów korporacyjnych w celu odniesienia osobistych 
korzyści, prowadzenie działalności handlowej dla innego przedsiębiorstwa w ustalonych 
godzinach pracy lub z wykorzystaniem majątku Grupy,

 ■ konflikt interesów może również powstać, w sytuacji gdy przedstawiciel kadry 
kierowniczej lub pracownik, a także ich osoby bliskie, przyjmują niestosowne korzyści 
materialne lub finansowe w wyniku zajmowania odpowiednich stanowisk w Grupie, 
takich jak upominki lub korzyści finansowe od podmiotów lub osób związanych 
z działalnością Grupy CIECH.

W przypadku zaistnienia bądź też ryzyka zaistnienia konfliktu interesów na skutek relacji 
nawiązanych przez pracownika, podejmowanych przez niego inwestycji lub innego rodzaju 
działań, na każdym pracowniku spoczywa obowiązek niezwłocznego ujawnienia zaistniałych 
okoliczności Komisji Etyki i/lub przełożonemu. Ujawnienie powyższych informacji powinno 
mieć formę pisemną lub ustną i ma na celu określenie działań niezbędnych do wyeliminowania 
konfliktu interesów.

pracownika w stosunku do Grupy CIECH, której interesy mogą okazać się inne niż interesy 
osoby bliskiej pracownikowi. 

Do osób bliskich należy zaliczyć krewnych oraz powinowatych w linii prostej lub bocznej  
(np. małżonka lub małżonkę, rodziców, rodziców przybranych, dzieci, pasierbów, rodzeństwo, 
rodzeństwo przyrodnie, siostrzeńców oraz siostrzenice, bratanków oraz bratanice, ciotki oraz 
wujków a także ich dzieci, dziadków, wnuczków). Ponadto, zasada dotycząca osób bliskich 
odnosi się również do osób, z którymi pracownik prowadzi wspólne gospodarstwo domowe 
lub z którymi znajduje się w związku. 

ZATRUDNIENIE I POWIĄZANIA OSÓB BLISKICH
Miejsce zatrudnienia osób bliskich pracownikowi może również stanowić przyczynę konfliktu 
interesów. W przypadku pozyskania informacji o zatrudnieniu osoby bliskiej lub świadczeniu 
przez nią pracy lub usług dla przedstawicieli konkurencji, Klienta lub dostawcy, należy 
niezwłocznie powiadomić przełożonego lub Komisję Etyki, dotyczy to również konieczności 
zgłoszenia przypadków występujących przed wprowadzeniem niniejszego Kodeksu w życie. 
Komisja Etyki określi ewentualną konieczność podjęcia działań zmierzających do znalezienia 
najlepszego rozwiązania sytuacji. Co do zasady, osoby bliskie nie powinny prowadzić 
wspólnych interesów z pracownikiem, jego współpracownikami oraz podwładnymi. Sytuacje 
wyjątkowe wymagają odrębnej zgody Komisji Etyki. 

Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do uniknięcia 
sytuacji, w których pracownik pośrednio lub bezpośrednio nadzoruje lub raportuje do osoby 
bliskiej, z którą pozostaje w związku. 

Ponadto, nie wolno osobom bliskim ujawniać informacji poufnych, stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa.

INWESTYCJE
Pracownicy oraz ich bliscy powinni zachować ostrożność w przypadku nawiązywania relacji 
i/lub podejmowania inwestycji, które mogłyby stanowić podstawę konfliktu interesów 
wywierającego wpływ na obiektywizm decyzji podejmowanych w ramach wykonywanych 
obowiązków dla Grupy.

Jeżeli dana inwestycja (lub innego rodzaju zobowiązanie) może stwarzać ryzyko powstania 
konfliktu interesów, należy jej zaniechać lub ujawnić jej szczegóły Komisji Etyki, która określi 
ewentualną konieczność podjęcia działań zmierzających do rozwiązania konfliktu interesów.

„Interes niewłaściwy” oznacza działalność, w szczególności o charakterze finansowym, która 
może wywierać znaczący wpływ na podejmowane, w ramach obowiązków zawodowych 
decyzje lub osąd. Prowadzenie interesów niewłaściwych przez pracowników Grupy jest 
zabronione. 

Rozważając możliwość powstania konfliktu interesów w wyniku podejmowanych inwestycji/
zobowiązań, należy postawić sobie następujące pytania:

4.34.3

4.4
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UPOMINKI DLA URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH 
(PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ)

W żadnym wypadku nie wolno oferować, wręczać lub udzielać zgody na wręczenie 
upominków, zaproszeń na imprezy sponsorowane lub innych form wdzięczności mających 
wartość materialną, urzędnikom państwowym (pracownikom administracji publicznej). 
Udzielanie lub składanie obietnic przekazania prywatnych korzyści majątkowych osobom 
pełniącym funkcje publiczne jest przestępstwem i jest całkowicie zakazane. 

UPOMINKI DLA KONTRAHENTÓW SPOZA STRUKTUR 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W podobny sposób, w jaki egzekwujemy zasady dotyczące przyjmowania upominków 
i zaproszeń na imprezy sponsorowane, jesteśmy zobowiązani do zachowania ostrożności w ich 
oferowaniu. Oferowanie zaproszeń na imprezy okolicznościowe lub wymiana grzeczności 
biznesowych o symbolicznej wartości, takich jak skromne upominki, zaproszenia na obiad, 
kolację lub imprezy sponsorowane, w świecie biznesu uznawane jest za powszechne, 
mające na celu okazanie dobrej woli i umocnienie relacji biznesowych chyba, że pracodawca 
adresata upominku zakazuje podobnych praktyk. Wszelkie formy okazywania grzeczności 
powinny być zawsze zgodne z polityką przyjętą w organizacji adresata.

OFEROWANIE UPOMINKÓW O WARTOŚCI 
PRZEKRACZAJĄCEJ 500 ZŁ

Zaoferowanie osobie będącej przedstawicielem handlowym kontrahenta spoza struktur 
administracji publicznej upominku o wartości przekraczającej 500 zł, musi zostać poprzedzone 
wyraźną zgodą, udzieloną w formie pisemnej przez Komisję Etyki.

Pewne sposoby postępowania są bezwarunkowo zakazane. Nigdy nie należy oferować 
upominków, udziału w imprezach sponsorowanych lub innych wyrazów wdzięczności 
mających wartość materialną, w przypadku gdy:

 ■ są sprzeczne z prawem,

 ■ są sprzeczne z zasadami przyjętymi w organizacji odbiorcy,

 ■ mają formę gotówki lub innych aktywów pieniężnych (takich jak czeki bankowe, czeki 
podróżne, przekazy pieniężne lub dokumenty zbywalne),

 ■ podważają nasze zobowiązanie do uczciwości, wzbudzania zaufania i poszanowania 
w prowadzeniu działalności,

 ■ oferowane są na zasadzie „quid pro quo” (coś za coś),

 ■ nie podlegają właściwemu zapisowi w księgach rachunkowych Spółki.

5. UPOMINKI I UDZIAŁ W IMPREZACH     
 SPONSOROWANYCH
 
Upominki lub inne korzyści pochodzące od naszych/potencjalnych Klientów lub dostawców 
nie mogą mieć wpływu na decyzje podejmowane przez pracowników Grupy CIECH 
w codziennej działalności zawodowej. 

Grupa CIECH oczekuje od każdego pracownika racjonalnego osądu i rozwagi w przyjmowaniu 
jakichkolwiek form wdzięczności (upominków), w związku z pełnieniem obowiązków w spółce 
Grupy. Działalność biznesową prowadzimy wyłącznie w oparciu o rozsądne decyzje i uczciwe 
postępowanie.

Zgodnie z polityką przyjętą w Grupie CIECH odradza się pracownikom przyjmowania 
jakichkolwiek form wdzięczności (upominków), zarówno w formie bezpośredniej, jak 
i pośredniej, gdyż mogłyby zostać uznane za próbę wywarcia wpływu na decyzje 
dotyczące prowadzonej działalności. Nie dotyczy to jednakże niezamówionych materiałów 
promocyjnych o charakterze ogólnomarketingowym, takich jak długopisy reklamowe, 
notesy oraz kalendarze, o ile za upominkiem nie kryje się wyraźna lub sugerowana intencja 
wzbudzenia poczucia zobowiązania w pracowniku, który dany upominek otrzymuje.

W żadnym wypadku upominek nie powinien być przyjmowany od dostawcy/klienta 
lub potencjalnego dostawcy/klienta w trakcie negocjacji lub w związku z prowadzonymi 
negocjacjami. 

Okazjonalny wspólny posiłek lub impreza sponsorowana wynikające ze zwyczajowego 
podtrzymywania relacji biznesowych, które są finansowane przez klienta/dostawcę 
lub potencjalnego klienta/dostawcę, dopuszczalne są wyłącznie w przypadku obecności 
przedstawiciela klienta/dostawcy oraz gdy tego rodzaju wyraz gościnności nie sprawia 
wrażenia niestosownego i mieści się w granicach przyjętych norm. Jeżeli istnieje ku temu 
praktyczne uzasadnienie, gościnność powinna zostać odwzajemniona w podobnej formie.

W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne zabieganie o upominki lub inne formy wdzięczności 
lub uprzejmości w relacjach handlowych, z korzyścią dla pracownika Grupy, członków jego 
rodziny lub znajomych. 

Przez pojęcie „upominki i imprezy sponsorowane” rozumie się formy wdzięczności o określonej 
wartości materialnej, takie jak zniżki, pożyczki, wsparcie gotówkowe, preferencyjne warunki 
sprzedaży lub świadczenia usług, usługi, nagrody, formy opłaconego przewozu, korzystanie 
z pojazdów lub ośrodków wypoczynkowych, akcje oraz inne papiery wartościowe, udział 
w spółkach akcyjnych, renowacje i naprawy domowe, bilety oraz karty upominkowe. Powyższa 
lista form wdzięczności nie jest zamknięta.

5.1

5.2

5.3
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 ■ brać udziału w jakichkolwiek formach rozrywki podważających zobowiązanie 
do uczciwości, wzbudzania zaufania oraz poszanowania w prowadzeniu działalności;

 ■ brać udziału w jakichkolwiek formach rozrywki lub przyjmować upominków 
ze świadomością, iż mogłyby skłaniać osoby składające podobne oferty do naruszenia 
standardów ich pracodawcy.

3) Wymagające oficjalnej zgody

Przyjmowanie innych wyrazów wdzięczności nieokreślonych powyżej, może okazać 
się dopuszczalne lub też niedopuszczalne, w zależności od pozostałych procedur 
obowiązujących w danej spółce Grupy CIECH. W takich przypadkach należy uzyskać pisemną 
zgodę przełożonego lub Komisji Etyki.

Przykłady znajdujące się w tej kategorii obejmują poniższe formy wdzięczności, w przypadku 
gdy są finansowane przez obecnego lub potencjalnego dostawcę, bądź też klienta:

 ■ upominki lub zaproszenia na imprezy sponsorowane pochodzące z pojedynczego źródła, 
których całkowita wartość rynkowa przekracza 500 zł w danym roku kalendarzowym;

 ■ imprezy specjalne, np. mecze piłki nożnej lub koncerty, których wartość przekracza 500 zł;

 ■ podróże lub imprezy sponsorowane.

W celu określenia czy akceptacja wyrazu wdzięczności z kategorii „Wymagające oficjalnej 
zgody” jest dopuszczalna, przełożeni wraz z Komisją Etyki kierują się zdrowym rozsądkiem 
oraz biorą pod uwagę m.in. następujące okoliczności:

 ■ potencjalny wpływ upominku lub zaproszenia na obiektywizm pracownika,

 ■ zasadność upominku z punktu widzenia biznesowego (np. czy w trakcie danej imprezy 
omówione zostaną kwestie biznesowe),

 ■ potencjalny precedens, jaki akceptacja ustanowi dla pozostałych pracowników,

 ■ sposób, w jaki akceptacja będzie postrzegana przez pozostałych pracowników 
lub osoby spoza struktur Grupy.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OTRZYMANIA 
NIEDOZWOLONEGO UPOMINKU

Należy niezwłocznie zwrócić upominek otrzymany w formie środków pieniężnych lub w innej 
formie. W przypadku, gdy decyzją Komisji Etyki zwrot upominków o wartości przekraczającej 
kwotę określoną dla upominków z kategorii „Dopuszczalne w większości przypadków” 
uznany zostanie za niepożądany, upominki takie należy przekazać do Komisji Etyki w celu 
przystosowania do użytku firmowego, sprzedaży lub przekazania w darze. 

Upominki takie, jak: obrazy o niewielkiej wartości, przyborniki na biurko lub tym podobne, 
mogą być używane w biurze pracownika na podstawie pisemnej zgody Komisji Etyki, 
z zastrzeżeniem, iż przedmioty te pozostają własnością Grupy CIECH. 

W razie konieczności należy wystosować pismo do przekazującego upominek wyjaśniające 
politykę Grupy CIECH w zakresie przyjmowania upominków.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityki przyjmowania upominków 
lub zaproszeń na imprezy sponsorowane, należy skontaktować się z Komisją Etyki.

POWIADOMIENIE DOSTAWCÓW I KLIENTÓW
Szczegóły Kodeksu etyki w zakresie polityki przyjmowania i wręczania upominków należy 
podać do wiadomości osób, z którymi pracownika łączą relacje biznesowe lub też mogą 
łączyć w przyszłości.

UPOMINKI I IMPREZY SPONSOROWANE OFEROWANE 
PRACOWNIKOM GRUPY CIECH DZIELĄ SIĘ NA TRZY KATEGORIE:

1) Dopuszczalne w większości przypadków

Wartość niektórych rodzajów upominków oraz imprez sponsorowanych jest niewielka i z tego 
względu nie wymaga akceptacji. Upominki i imprezy sponsorowane o łącznej wartości 
rynkowej do 500 zł, otrzymane z pojedynczego źródła w danym roku kalendarzowym, 
zawierają się w powyższej kategorii (pod warunkiem, że nie zostały wyszczególnione poniżej, 
w kategorii „Niedopuszczalne pod żadnym pozorem”). Oznacza to, że o ile wartość tego 
rodzajów upominków nie przekracza łącznej kwoty 500 zł w danym roku kalendarzowym 
i przy założeniu, że upominki pochodzą z pojedynczego źródła, ich przyjęcie nie wymaga 
akceptacji. Dotyczy to:

 ■ sporadycznych posiłków w towarzystwie partnerów biznesowych,

 ■ imprez sportowych, spektakli teatralnych oraz innych imprez kulturalnych,

 ■ pozostałych upominków oraz imprez sponsorowanych mieszczących się w granicach 
rozsądku i przyjętych norm.

W podobny sposób, przyjmowanie materiałów promocyjnych o symbolicznej wartości, takich 
jak długopisy, kalendarze oraz kubki, które wręczane są klientom na ogólnych zasadach, 
nie wymaga uzyskania oficjalnej akceptacji Komisji Etyki.

2) Niedopuszczalne pod żadnym pozorem

Przyjmowanie form wdzięczności, w tym upominków oraz zaproszeń na imprezy sponsorowane 
w innej postaci niż wyszczególniono powyżej jest niewłaściwe, co oznacza, że pracownicy 
Grupy CIECH w żadnym wypadku nie mogą:

 ■ przyjmować lub oczekiwać upominków lub zaproszeń na imprezy sponsorowane, które 
są sprzeczne z prawem lub mogłyby stanowić przyczynę naruszenia obowiązującego 
prawa, na przykład przyjmować korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę 
w zamian za zachowanie mogące wyrządzić szkodę majątkową albo zostać uznane 
za czyn nieuczciwej konkurencji lub za niedopuszczalną czynność preferencyjną 
na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia;

 ■ przyjmować lub oczekiwać upominków w formie środków pieniężnych lub innych aktywów 
(np. karty upominkowe, które są zbywalne lub podlegają zamianie na środki pieniężne, 
czeki bankowe, przekazy pieniężne, papiery wartościowe lub prawa do zakupu papierów 
wartościowych, inne dokumenty zbywalne, formy finansowania – pożyczki, kredyty, itp.);

 ■ przyjmować lub oczekiwać wyrazów wdzięczności na zasadzie „quid pro quo”, (coś 
za coś) w ramach porozumienia mającego na celu zakup usług lub produktów w zamian 
za tego rodzaju upominki lub formy rozrywki;

5.4
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7. CZAS PRACY
W celu osiągnięcia wyznaczonych celów, każdy pracownik ma obowiązek efektywnego 
wykorzystania własnego czasu pracy oraz czasu pracy swoich współpracowników. Od 
wszystkich pracowników Grupy CIECH oczekuje się wywiązania z wyznaczonych obowiązków 
oraz poświęcania należytego czasu na ich realizację. Telefony oraz poczta elektroniczna 
udostępnione pracownikom Grupy CIECH służą realizacji celów zawodowych powiązanych 
z działalnością Grupy. Pracownicy powinni korzystać z powyższych zasobów w sposób 
nienarażający Grupy na straty oraz niewystawiający jej reputacji na szkodę. Wykorzystanie 
powyższych narzędzi do celów osobistych należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

6. KORZYSTANIE Z MAJĄTKU GRUPY
Wszystkie osoby pracujące w Grupie CIECH mają obowiązek chronić aktywa Firmy przed 
kradzieżą, utratą i niewłaściwym użyciem. Aktywa te są własnością akcjonariuszy i stanowią 
cenne zasoby, będące źródłem utrzymania pracowników Grupy CIECH. Wspomniane 
aktywa obejmują informacje, wartości niematerialne i prawne (takie, jak: oprogramowanie, 
patenty, znaki towarowe, prawa autorskie oraz pozostałe informacje zastrzeżone i wiedza 
specjalistyczna – know-how) jak również środki pieniężne, wyposażenie biur i materiały 
biurowe, sprzęt, zapasy, towary i nieruchomości.

Poufne informacje i zastrzeżone technologie odgrywają szczególną rolę w strategii działalności 
Grupy CIECH a dostanie się tych informacji w posiadanie osób nieupoważnionych może 
rodzić poważne konsekwencje dla Grupy CIECH. Ważne, aby wszyscy pracownicy Grupy 
CIECH zachowywali ciągłą czujność w ochronie tajemnic handlowych, danych biznesowych 
i zastrzeżonej wiedzy fachowej Grupy CIECH przed niewłaściwym użyciem i wywiadem 
przemysłowym.

Wszyscy pracownicy powinni podejmować właściwe decyzje, mające na celu zapobieganie 
niewłaściwemu lub niegospodarnemu wykorzystaniu majątku Grupy CIECH. Majątek 
służy wspieraniu pracowników w realizacji określonych celów biznesowych. Nierozważne, 
niegospodarne lub bezprawne korzystanie z majątku Grupy przynosi szkodę wszystkim 
pracownikom. Należy zwracać uwagę na wszelkie sytuacje lub zdarzenia, które mogą 
prowadzić do straty, niewłaściwego wykorzystania, a nawet kradzieży majątku Grupy CIECH 
lub jej zasobów. Należy pamiętać, iż wszelka dokumentacja powstała w ramach wykonywania 
obowiązków pracowniczych na rzecz Grupy CIECH stanowi jej własność i pod żadnym 
pozorem nie należy uznawać jej za własność osobistą.

Wraz z zakończeniem współpracy, każdy pracownik zobowiązany jest do zwrotu mienia 
będącego częścią majątku Grupy.

Pracownicy nie mają prawa do dysponowania majątkiem Grupy CIECH (np. telefonami 
komórkowymi, komputerami osobistymi, samochodami służbowymi) na użytek własny, o ile 
zgoda na użytkowanie do celów prywatnych nie wynika z umów oraz polityki obowiązującej 
w Grupie CIECH. 

Wszystkich pracowników obowiązuje zakaz wykorzystywania do celów osobistych wszelkich 
sposobności powstałych przy wykorzystaniu majątku Grupy CIECH lub też w wyniku 
posiadanych informacji i zajmowanego stanowiska. Powyższy zakaz dotyczy również 
wykorzystywania własności Grupy, posiadanych informacji lub zajmowanego stanowiska 
w celu odniesienia osobistych korzyści, a także prowadzenia działalności konkurencyjnej 
do działalności prowadzonej przez Grupę CIECH.
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Dysponując dokumentacją Grupy CIECH, zawsze należy:

 ■ archiwizować dokumenty zgodnie z wymogami określonymi prawem oraz regulacjami 
wewnętrznymi Grupy CIECH. Każda spółka z Grupy CIECH ma obowiązek starannego 
zarządzania i archiwizacji dokumentów w sposób przewidziany przez prawo oraz 
procedury wewnętrzne,

 ■ kierować się etykietą poprawnej komunikacji. Pracownicy powinni zawsze tworzyć 
dokumentację z należytą starannością i archiwizować wymagane dokumenty. 
Przedstawianie dokumentów nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd, jak również 
wprowadzanie niedozwolonych zmian jest niedopuszczalne i może być poważnym 
naruszeniem prawa. Każdy utworzony dokument powinien być przejrzysty oraz 
zwięzły, ponieważ dokumentacja dwuznaczna może prowadzić do nieprawidłowości 
w działaniach handlowych lub stanowić źródło wątpliwości prawnych.

8. WYKORZYSTANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH  
 GRUPY
 
Komunikacja z mediami oraz z zewnętrznymi interesariuszami a także prowadzenie działań 
komunikacji wewnętrznej w Grupie CIECH wymagają zachowania szczególnej ostrożności 
i odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Rzecznika Prasowego Grupy CIECH lub Zarządu 
CIECH S.A. 

Żaden z pracowników nie może prowadzić rozmów dotyczących Grupy CIECH z dziennikarzami. 

Pracownicy Grupy CIECH muszą przestrzegać poufności delikatnych lub uprzywilejowanych 
informacji oraz zachowywać wysoki poziom wiarygodności w kontaktach z takimi informacjami. 

Poniżej podano przykłady informacji poufnych, stanowiących własność Grupy CIECH – 
są to nie ujawnione do wiadomości publicznej:

 ■ dane sprzedażowe, marketingowe oraz pozostałe dane korporacyjne,

 ■ strategie oraz plany marketingowe,

 ■ dane personalne,

 ■ wyniki badań oraz dane techniczne,

 ■ wnioski i propozycje,

 ■ szczegóły dotyczące nowych produktów,

 ■ strzeżone informacje handlowe,

 ■ informacje na temat przejęć, fuzji i podziałów. 

Wszyscy pracownicy zobowiązani są chronić poufność strzeżonych informacji będących 
własnością odpowiednich spółek Grupy CIECH. Pewne sytuacje mogą stawiać pracownika 
przed koniecznością ujawnienia informacji poufnych osobom spoza struktur Grupy. 
Przykładowo, może to być uzasadnione z punktu widzenia zapewnienia efektywności 
współpracy z wybranym partnerem handlowym. Niemniej jednak, pomimo uzasadnionych 
przesłanek do ujawnienia tego rodzaju informacji, nigdy nie należy ujawniać informacji 
strzeżonych bez uprzedniej zgody przełożonego oraz podpisania umowy o zachowaniu 
poufności w wersji zatwierdzonej przez Zespół Radców Prawnych CIECH S.A.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do podjęcia stosownych działań mających na celu 
ochronę haseł oraz kodów identyfikacyjnych, a tym samym zapobieganie nieautoryzowanemu 
dostępowi do systemów informatycznych stosowanych wewnątrz Grupy CIECH. 

Niezmiernie ważna jest umiejętność zarządzania dokumentacją oraz pozostałymi informacjami 
rejestrowanymi, w zgodzie z wymaganiami prowadzonej działalności, polityką Grupy CIECH 
oraz wymaganiami prawnymi.
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Każdy pracownik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz danych osobowych 
pracowników podległych im organizacyjnie.

Pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych zobowiązani są do traktowania ich 
z należytą starannością i poufnością. Nigdy nie należy udostępniać danych osobowych 
pracowników innym pracownikom oraz jednostkom spoza struktur Grupy CIECH, bez 
uzyskania stosownego upoważnienia od Komisji Etyki.

Zobowiązanie poszczególnych spółek operacyjnych do zachowania poufności danych 
osobowych nie jest jednoznaczne z przyzwoleniem na niestosowne zachowanie w miejscu 
pracy. W granicach obowiązujących przepisów prawa, Grupa CIECH zastrzega sobie prawo 
do dostępu, wglądu oraz wykorzystania wszelkiej komunikacji, dokumentów oraz informacji 
utworzonych w miejscu pracy lub za pośrednictwem zasobów Grupy. 

9. POUFNOŚĆ
 
Przestrzegamy poufnego charakteru wszystkich informacji będących własnością osób 
trzecich, w tym osób z którymi Grupa CIECH prowadzi interesy jako dostawca, klient czy 
konkurencja. 

Dotyczy to materiałów drukowanych, oprogramowania, oraz pozostałych rodzajów „własności 
intelektualnej”.

Stąd zabronione jest:

 ■ wnoszenie lub używanie na terenie Grupy CIECH wszelkich informacji poufnych, w tym 
danych w formie elektronicznej pozyskanych od poprzednich pracodawców,

 ■ instalowanie nielegalnego/nielicencjonowanego oprogramowania na komputerach 
stanowiących własność Grupy CIECH,

 ■ przyjmowanie lub wykorzystywanie informacji poufnych stanowiących własność osób 
trzecich, bez uprzedniego uzyskania zgody Zespołu Radców Prawnych CIECH S.A.,

 ■ wykorzystywanie lub kopiowanie dokumentów oraz innych materiałów chronionych 
prawem autorskim (z uwzględnieniem oprogramowania komputerowego, utworów 
muzycznych, filmów wideo, nagrań pozyskanych z Internetu lub nagrań radiowych 
nieemitowanych przez stacje radiowe), bez uprzedniego pozyskania zgody właścicieli 
praw autorskich. W celu weryfikacji możliwości zastosowania zasady „otwartego 
dostępu” do powyższych zasobów lub wykorzystania nabytych licencji, należy zasięgnąć 
porady Zespołu Radców Prawnych CIECH S.A. Grupa CIECH zobowiązuje się wykazać 
poszanowanie dla praw własności intelektualnej osób trzecich i nie rozpowszechniać, 
ani też nie wykorzystywać oprogramowania lub innych technologii, do których licencje 
są własnością dostawców innych podmiotów, za wyjątkiem przypadków, w których 
powyższe działania są dopuszczalne na mocy podpisanych umów lub obowiązujących 
przepisów prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW
Grupa CIECH szanuje prywatność pracowników, stąd posługuje się informacjami ich 
dotyczącymi wyłącznie w ramach obowiązującego prawa. Dostęp do dokumentów 
pracowniczych oraz informacji w nich zawartych powinien być ograniczony wyłącznie do osób, 
którym wiedza na dany temat jest niezbędna z uzasadnionych prawnie przyczyn, mających 
ścisły związek z prowadzoną działalnością Grupy. Grupa realizuje prawny obowiązek 
przestrzegania poufności danych osobowych pracowników. Oznacza to, że dostęp do danych 
personalnych ograniczony jest wyłącznie do kadry pracowniczej posiadającej stosowne 
upoważnienia oraz uzasadniony prawnie powód do wykorzystania tego rodzaju informacji. 

9.1
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11. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 
Wartością Grupy CIECH jest poszanowanie praw przysługujących pracownikom w zakresie 
ochrony zdrowia i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Stale dążymy do poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników oraz innych 
osób realizujących zadania na rzecz lub w imieniu Grupy CIECH. W tym celu monitorujemy 
warunki panujące w miejscu pracy i wdrażamy rozwiązania służące ich polepszeniu. 

Poszerzamy wiedzę pracowników na temat bezpieczeństwa pracy oraz promujemy postawę 
zaangażowania w działania na rzecz poprawy warunków pracy.

W każdej spółce Grupy CIECH zostały wprowadzone wewnętrzne uregulowania w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Grupa CIECH wdrożyła także procedury postępowania 
w sytuacjach alarmowych w naszych zakładach. 

Grupa CIECH wymaga, aby wszyscy pracownicy stosowali się do tych zasad i procedur. 
Wszyscy pracownicy Grupy zobowiązani są do uczestnictwa w okresowych szkoleniach 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Bezpieczeństwo pracy wiąże się również z wyeliminowaniem wszelkich form przemocy w miejscu 
pracy. Wszelkie bezprawne groźby (zarówno ukryte jak i jawne), zastraszanie oraz inne formy 
przemocy nie będą tolerowane, zaś ich konsekwencją w każdym przypadku będzie postępowanie 
dyscyplinarne przeciwko osobie dopuszczającej się naruszenia. Grupa CIECH zastrzega 
sobie prawo do zakończenia współpracy, ze skutkiem natychmiastowym, z pracownikiem 
dopuszczającym się rażącego wykroczenia związanego ze stosowaniem przemocy. 

ALKOHOL I INNE ŚRODKI ODURZAJĄCE
Spożywanie, posiadanie lub znajdowanie się pod wpływem alkoholu lub innych substancji 
odurzających w czasie godzin pracy, w siedzibie Grupy CIECH lub poza nią, jest surowo zabronione. 

Od wszystkich pracowników oczekuje się utrzymania jakości pracy na najwyższym poziomie, 
adekwatnie do wyznaczonych obowiązków. Przyjmowanie substancji odurzających, 
spożywanie alkoholu lub innych substancji nielegalnych nie tylko wpływa na wydajność 
pracy, ale też zwiększa ryzyko potencjalnych wypadków, konfliktów oraz niewłaściwych 
decyzji strategicznych i operacyjnych.

Wszelkie przypadki użycia alkoholu lub innych substancji odurzających będą przedmiotem 
postępowania dyscyplinarnego, z zakończeniem współpracy włącznie. Przypadki użycia 
powyższych substancji rozpatrywane będą z najwyższą surowością i zostaną przekazane 
na odpowiedni poziom kompetencji, w celu oszacowania powagi sytuacji i powiązanego z nią 
ryzyka. W przypadku szkód poniesionych przez Grupę CIECH (zniszczenie mienia, koszty 
prawne, konieczność wypłaty odszkodowań), pracownik dopuszczający się naruszania 
poniesie odpowiedzialność materialną. 

10. DYSKRYMINACJA I PRZEŚLADOWANIE
 
Dyskryminacja i prześladowanie mogą przejawiać się w różnoraki sposób, na przykład 
poprzez dyskryminację ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, dyskryminację na tle 
religijnym lub etnicznym, dyskryminację osób niepełnosprawnych a także molestowanie 
seksualne, zastraszanie i złośliwe traktowanie (ustne lub na piśmie), naruszanie prywatności 
i przemoc fizyczną. Powyższa lista nie jest kompletna i może być aktualizowana.

Molestowanie seksualne obejmuje propozycje natury seksualnej, namawianie do przysług 
w zamian za kontakt seksualny, niechciany kontakt fizyczny o charakterze seksualnym 
lub insynuacje seksualne. 

Formy zakazanych zachowań obejmują również niestosowne dowcipy lub obraźliwe 
wypowiedzi, rozpowszechnianie i upublicznianie zdjęć oraz rysunków o treści obraźliwej, 
a także wykorzystywanie telefonów, poczty elektronicznej lub innych urządzeń w celu 
przesyłania treści dyskryminujących lub uwłaczających godności osób trzecich. 

Wszelkie przejawy dyskryminacji lub prześladowania należy niezwłocznie zgłosić 
do przełożonego lub Komisji Etyki. Obowiązek zgłoszenia obejmuje przypadki doświadczeń 
osobistych, a także przypadki, których pracownik jest świadkiem lub posiada wiedzę o ich 
zajściu. 

W przypadku członków ścisłego kierownictwa podejrzanych o powyższe naruszenia, w celu 
ominięcia szczebla w hierarchii zawodowej zajmowanego przez sprawcę wykroczenia, 
pracownik zobowiązany jest wykorzystać oficjalne kanały informowania o nieprawidłowościach 
w Grupie CIECH lub też powiadomić o zaistniałej sytuacji Komisję Etyki, a w konsekwencji 
zostanie objęty środkami ochrony przeciw potencjalnym działaniom odwetowym.

Wszystkie zgłoszone kwestie zostaną niezwłocznie rozpatrzone i przekazane na wyższy 
poziom kompetencji w ramach Grupy CIECH.

11.1
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13. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ KODEKSU ETYKI
 
Wszyscy pracownicy Grupy CIECH mają zagwarantowane prawo do kontaktu z Komisją Etyki, w celu 
zgłoszenia naruszenia przepisów lub uzyskania wskazówek w zakresie postępowania etycznego.

Od każdego pracownika oczekuje się przestrzegania niniejszego Kodeksu oraz informowania 
o możliwych przypadkach naruszenia jego zasad.

Każdy pracownik, który jest świadkiem lub ma uzasadnione podejrzenia dotyczące zachowań, 
które naruszają zasady etyki przez pracowników lub osoby niezatrudnione w Grupie CIECH, 
ale związane relacjami biznesowymi, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu swojemu 
przełożonemu. 

Pracownik może także zgłosić się do Komisji Etyki Grupy CIECH osobiście, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (ethicscommitty@ciechgroup.pl), korespondencji tradycyjnej, bądź 
wykorzystując ulokowane w każdej spółce skrzynki na korespondencję, gdy podejrzewa, że 
zgłoszenie przełożonemu mogłoby stać się przyczyną trudności lub braku podjęcia działań 
zapobiegawczych bądź naprawczych.

Grupa CIECH gwarantuje, iż osoba zgłaszająca przypadki naruszeń będzie traktowana 
z należytym szacunkiem, z zachowaniem anonimowości, oraz zostanie objęta dostępnymi 
środkami ochrony przeciw potencjalnym działaniom odwetowym.

W każdym zgłoszonym przypadku prowadzenia działań odwetowych, przeciwko wszystkim 
prowadzącym te działania, wszczęte zostanie postępowanie dyscyplinarne.

Grupa wymagać będzie pisemnej deklaracji potwierdzającej, iż każdy z pracowników zapoznał 
się i zrozumiał zasady Kodeksu Etyki, a tym samym zobowiązuje się do ich przestrzegania, 
przyjmując jednocześnie możliwe konsekwencje wynikające z naruszenia postanowień Kodeksu.

Zgodnie z polityką i oczekiwaniami Grupy CIECH, w uzasadnionych przypadkach, wszyscy 
pracownicy zobowiązani są do pełnej współpracy w zakresie udzielenia informacji i wyjaśnień 
niezbędnych z punktu widzenia prowadzonych dochodzeń, zarówno przez kierownictwo 
Grupy, jak i władze zewnętrzne. W przypadku odmowy współpracy przez pracownika, Grupa 
zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z pracownikiem, pod warunkiem, że 
nie jest on objęty ochroną gwarantowaną w ramach systemu zgłaszania naruszeń w Grupie. 

Odpowiednie kroki (w tym postępowanie dyscyplinarne) mogą również zostać wszczęte 
w wyniku działania postrzeganego jako nieetyczne lub niestosowne. Dotyczy to również 
przypadków postępowania nie ujętych w niniejszym Kodeksie. 

W razie wątpliwości zachęca się pracowników do konsultacji z przełożonym, Komisją 
Etyki lub, w poważnych przypadkach, do wykorzystania oficjalnych kanałów informowania 
o nieprawidłowościach w Grupie. 

Nie zgłoszenie nielegalnych działań jest nie tylko naruszeniem zasad obowiązujących 
w Grupie CIECH ale może być także naruszeniem prawa. Dodatkowo, świadome i celowe 
fałszywe zgłaszanie naruszenia zasad etyki jest niedopuszczalne i również może być 
niezgodne z prawem. 

Żaden kodeks postępowania, także ten, nie jest w stanie uwzględnić wszystkich potencjalnych 
sytuacji. Niemniej jednak, pracownicy Grupy CIECH powinni prowadzić działalność w sposób, 
który zapewni im uznanie jako osobom i będzie dobrze świadczyć o Firmie.

12. SPRAWOZDAWCZOŚĆ
 
Sprawozdania finansowe, księgowe oraz pozostałe formy raportowania i dokumentacji Grupy 
CIECH, muszą przedstawiać rzeczywisty, wierny i rzetelny obraz sytuacji finansowej Grupy 
oraz dokonanych transakcji, jak również muszą być sporządzone w odpowiednim terminie, 
z należytą starannością i w sposób kompletny. 

Informacje winny być zbierane, przetwarzane, dokumentowane i archiwizowane według 
wymaganego poziomu szczegółowości oraz w zgodzie z ogólnie przyjętymi zasadami, 
praktykami, procedurami i obowiązującym ustawodawstwem. Wszyscy pracownicy 
zobowiązani są do przestrzegania wymagań zewnętrznych i przepisów stosowanych 
wewnątrz Grupy CIECH dotyczących sprawozdawczości finansowej oraz dokumentowania 
pozostałych informacji z zakresu prowadzonej działalności. 

Wszelkie transakcje realizowane przez pracowników wymagają autoryzacji udzielanej 
na zasadach ogólnych lub też specjalnej zgody przedstawicieli odpowiedniego szczebla 
ścisłego kierownictwa Grupy CIECH. Nieprawdziwe lub mylące pozycje w księgach 
rachunkowych Grupy oraz w dokumentacji księgowej są surowo zakazane i nie będą 
tolerowane. Pracownicy nie mogą autoryzować żadnych płatności, nie mających pokrycia 
w zaksięgowanych pozycjach ksiąg rachunkowych.

Pracownicy zobowiązani są do dokumentowania kosztów produkcji, kosztów transportu, 
wyników sprzedaży, czasu pracy, prowadzenia listy płac i świadczeń pracowniczych, 
dokumentowania operacji kasowych, rejestrowania danych testowych, danych ustawowych 
oraz pozostałych istotnych informacji dotyczących Grupy CIECH. Pracownicy zobowiązani 
są dołożyć wszelkich starań zmierzających do zminimalizowania ryzyka wykorzystania danych 
przez osoby trzecie, ze szkodą dla Grupy CIECH. W przypadku celowej próby zniszczenia 
dokumentacji lub wprowadzenia nieprawdziwego lub mylącego wpisu, przeciwko pracownikowi 
dopuszczającemu się podobnego wykroczenia podjęte zostanie postępowanie dyscyplinarne.

Wszystkie wydatki ponoszone przez pracowników w ramach wykonywanych obowiązków, 
przed uzyskaniem ich zwrotu, muszą zostać skrupulatnie i całościowo udokumentowane. 

W celu zapewnienia rzetelności prowadzonej dokumentacji oraz uwzględnienia 
w niej wszelkich wymaganych informacji, niezbędne są funkcjonalne kontrole wewnętrzne 
prowadzone w obszarze księgowości i finansów. Uzgodnienie kont finansowych Grupy 
powinno być przeprowadzane regularnie oraz w oparciu o wyniki kontroli wewnętrznych. 

Wszelkie informacje publiczne muszą być kompletne, prezentowane w sposób uczciwy i zrozumiały. 

Wiarygodność Grupy CIECH jest oceniana, między innymi, na podstawie prawidłowości 
w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz dokumentów księgowo-finansowych. Obowiązkiem 
Grupy CIECH jest udostępnianie interesariuszom kompletnych, prawidłowych i przejrzystych 
informacji dotyczących wyników oraz sytuacji finansowej Grupy w każdej wymaganej formie 
oraz na czas. 
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W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Kodeksu lub zachowania w określonej 
sytuacji, należy kontaktować się z Komisją Etyki. 

Ponieważ uwzględnienie wszystkich kwestii etycznych w Kodeksie Etyki lub w innym zbiorze 
przepisów nie jest możliwe, od każdego pracownika oczekuje się wykazania zdrowego 
rozsądku w podejściu do dylematów etycznych napotkanych w trakcie realizacji obowiązków.

14. KOMISJA ETYKI
Komisja składa się z 3 członków. Członkami tego organu są osoby obdarzone pełnym 
zaufaniem, gwarantujące obiektywność wobec innych i ich uczciwe traktowanie. Członków 
Komisji Etyki powołuje Zarządu CIECH S.A. Komisja pełni również funkcję konsultacyjno-
doradczą dla wszystkich pracowników. 

W toku działań Komisji obie strony powinny mieć możliwość przedstawienia swojego 
stanowiska. Spotkania, prace i ustalenia Komisji sporządzane są w formie pisemnej w postaci 
protokołów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji i strony postępowania. Postępowanie 
przed Komisją ma charakter poufny. W przypadku, gdy jakaś sytuacja wywołująca wątpliwości 
natury etycznej nie została ujęta w niniejszym dokumencie, pracownik może i powinien 
zasięgnąć rady u swojego przełożonego lub u Członków Komisji Etyki poprzez pocztę 
elektroniczną, korespondencję tradycyjną, kontakt telefoniczny lub osobisty. 

Żaden pracownik, który w dobrej wierze zgłasza Komisji Etyki naruszenie zasad etyki przez 
współpracownika, nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji swojego działania. Osoba 
zgłaszająca jest chroniona i jeśli pragnie zachować anonimowość, zadaniem firmy jest ją 
zapewnić. 
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