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zasady postępowania
Drodzy przyjaciele,
Uczciwość i etyczne postępowanie od zawsze stanowią podstawowy element kultury firmy
Sika oraz podwalinę jej nieskazitelnej reputacji. Nasi klienci polegają na tym. Podobnie jak
wszyscy inni interesariusze, a w szczególności nasz personel i udziałowcy. Jest to podstawa
Budowania zaufania.
Niniejszy Kodeks postępowania, wraz z Wartościami i Zasadami Sika, podsumowuje te
zasady uczciwości i etycznego postępowania.
Przestrzeganie Kodeksu postępowania jest obowiązkiem wszystkich osób pracujących dla
firmy Sika, niezależnie od stanowiska, poziomu w hierarchii czy miejsca pracy.
Przestrzegajcie go we wszystkim co robicie dla Sika. Prowadźcie, dając przykład.
Dziękujemy za Wasz ciągły wkład w Historię sukcesu Sika.

Dr. Paul Hälg
Paul Schuler
Chairman	CEO

Baar, wrzesień 2019
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UCZCIWE I ETYCZNE POSTĘPOWANIE
DZIAŁAMY ZGODNIE Z PRAWEM
NIE UZNAJEMY KOMPROMISÓW W KWESTII UCZCIWOŚCI
W NASZEJ PRACY STOSUJEMY WYSOKIE STANDARDY
ETYCZNE
PRZESTRZEGAMY STWORZONYCH ZASAD I REGUŁ
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DZIAŁANIE ZGODNIE
Z ZASADAMI POSTĘPOWANIA
JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO
PRACOWNIKA SIKA
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1. PRZESTRZEGANIE PRAWA
́́ Działaj zgodnie z prawem i regulacjami, które mają zastosowanie w Twoim biznesie.
́́ Działaj zgodnie z Zasadami Postępowania, nawet jeżeli są bardziej restrykcyjne niż
obowiązujące prawo.
Stosowanie się do prawa i regulacji powinno stanowić podstawę dla całej naszej
działalności. Niniejsze Zasady Postępowania definiują zasady, które mogą być bardziej
restrykcyjne niż obowiązujące prawo. Ponadto, jeżeli istnieją dodatkowe wewnętrzne
regulacje, one również muszą być przestrzegane.

2. ZAKAZ PRZEKUPSTWA I KORUPCJI
́́ Unikaj jakiejkolwiek formy zarówno aktywnej, jak i biernej korupcji.
́́ Nie oferuj ani nie przyjmuj żadnej formy przekupstwa (gotówki, wycieczki, prezentów itd.) w zamian za jakąkolwiek korzyść (oferta, zgoda, zamówienie, nagroda za
projekt itd.).
Przekupstwo i korupcja mogą przybrać rozmaite formy. Może to być zarówno gotówka, jak
i każda inna forma korzyści (wycieczki, drogie prezenty). Intencją przekupstwa i korupcji
jest wpłynięcie na decyzję osoby otrzymującej łapówkę w taki sposób, aby była ona korzystna dla osoby czy podmiotu oferującego łapówkę. Nie ma znaczenia, czy jest się osobą
oferującą bądź przyjmującą korzyść, kim jest druga strona (rząd, firma, osoba prywatna)
oraz wielkość korzyści i łapówki – w każdym przypadku jest to przekupstwo i korupcja,
które są zabronione. Wyjątek stanowią jedynie zwykłe prezenty, których celem nie jest
uzyskanie korzyści (zobacz rozdział 3).

ZASADY POSTĘPOWANIA

5

3. PREZENTY, ROZRYWKA I DAROWIZNY
́́ Oferuj oraz przyjmuj tylko takie prezenty i formy rozrywki, które są legalne, uzasadnione
oraz zgodne z lokalnymi, pisemnymi zasadami postępowania Sika.
́́ Sponsoring oraz darowizny są dopuszczalne jedynie w zgodzie z lokalnymi, spisanymi
zasadami i regułami Sika.
́́ Sika nie wspiera żadnej partii politycznej ani politycznych celów, chyba że takie działanie
uzyska aprobatę Zarządu Grupy Sika.
Niemal w każdym kraju i na wszystkich rynkach uzasadnione prezenty oraz rozrywka
(posiłki, wydarzenia sportowe czy kulturalne itd.) są nieodłącznym elementem biznesu.
Jednak kiedy są wręczane bądź otrzymywane w celu wpłynięcia na określoną decyzję,
stają się formą przekupstwa i korupcji. Ze szczególną ostrożnością należy odnosić się do
wycieczek czy kilkudniowych wydarzeń rozrywkowych, jak również prezentów wręczanych
urzędnikom. Wszystkie lokalne oddziały Sika muszą wdrożyć pisemne zasady oparte na
modelu reguł zaproponowanym przez Korporację, w których zdefiniują zakres dopuszczalnych prezentów, form rozrywki, sponsoringu i darowizn. Odpowiednie reguły muszą
również określać poziom uprawnienia w zależności od wielkości wręczanych i przejmowanych dóbr. Wsparcie partii i celów politycznych podlegają ocenie i aprobacie Zarządu
Grupy Sika.

4. UCZCIWA KONKURENCJA
́́ Działaj uczciwie i z nastawieniem na osiągnięcia zarówno z klientami, jaki i dostawcami.
́́ 	Nie prowadź dyskusji, nie uzgadniaj ani nie współpracuj z konkurencją w zakresie strategii, cen, klientów, produktów, produkcji ani żadnego innego tematu dotyczącego rynku.
́́ Nie uzgadniaj z klientami Sika ich cen odsprzedaży.
́́ Skonsultuj z działem prawnym Korporacji bądź lokalnym prawnikiem każde zobowiązanie
wrażliwe z punktu widzenia konkurencji (wyłączność, zakaz konkurencji, joint venture).
́́ Nie nadużywaj pozycji dominującej na rynku.
Oczekujemy działania w pełnej zgodzie z mającym zastosowanie prawem ochrony
konkurencji. Dotyczy to przede wszystkim jakiejkolwiek formy dyskusji lub uzgadniania
z konkurencją tematów w zakresie cen czy rynku. Szczególną uwagę należy poświęcić
nieformalnym spotkaniom, konferencjom, targom czy spotkaniom zrzeszeń branżowych,
które mogą stanowić przestrzeń dla wymiany informacji. W zakresie, w którym kontakty
z konkurencją są dozwolone, powinny być one prowadzone przez Kierownictwo wyższego
szczebla Sika.
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5. UNIKAJ KONFLIKTU INTERESÓW
́́ Unikaj sytuacji, które mogą prowadzić do konfliktu pomiędzy interesami Twoimi
i Twojej rodziny, a interesami Sika. O takich konfliktach należy poinformować swojego
przełożonego.
́́ Unikaj działalności, która może konkurować z Sika.
́́ Nie wykorzystuj możliwości biznesowych Sika w celu osiągnięcia personalnych korzyści.
Na decyzje podejmowane w imieniu Sika nie mogą wpływać interesy osobiste i rodzinne.
Jakakolwiek działalność, którą można rozpatrywać jako konkurowanie z Sika, jest
zabroniona.

6. ZAKAZ WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI POUFNYCH
́́ Nie wykorzystuj poufnych informacji dotyczących cen w celu obracania akcjami Sika,
opcjami i obligacjami.
́́ Nie udzielaj poufnych informacji stronom trzecim.
́́ Nie wykorzystuj poufnych informacji dotyczących cen w celu obracania akcjami, opcjami
i obligacjami partnerów biznesowych Sika ani nie dziel się tymi informacjami ze stronami
trzecimi.
Handlowanie w oparciu o informacje poufne to wykorzystanie uprzywilejowanej informacji
w celu osiągnięcia korzyści. W Szwajcarii oraz w wielu innych krajach jest to nielegalne.
Opisywane zjawisko dotyczy przede wszystkim obracania akcjami Sika. Niemniej jednak
zabronione jest również wykorzystywanie informacji poufnych w celu obrotu akcjami partnerów biznesowych Sika. Firmowe zasady Sika Dotyczące Wykorzystywania Informacji
Poufnych definiują szczegółowe wytyczne, zwłaszcza w kwestii okresów zakazu obrotu
akcjami.
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7. ZACHOWAJ POUFNOŚĆ / OCHRONA DANYCH
́́ Chroń poufne informacje dotyczące kwestii biznesowych, technicznych i finansowych
Sika.
́́ W ramach struktury Sika informacjami poufnymi dziel się jedynie w sytuacjach, które
naprawdę tego wymagają.
́́ Nie dziel się poufnymi informacjami ze stronami trzecimi. Takie działanie jest dopuszczalne jedynie w celach biznesowych po uzyskaniu pisemnej zgody na zachowanie
poufności.
́́ Szanuj poufne informacje stron trzecich.
́́ Działaj zgodnie z prawem dotyczącym ochrony danych.
Ochrona know-how firmy Sika jest szczególnie istotna. Intencją Sika nie jest ograniczenie
przepływu informacji niezbędnej do prowadzenia działalności biznesowej, niemniej należy
chronić nasze know-how przed niewłaściwym wykorzystaniem. Z takim samym szacunkiem odnosimy się do poufnych informacji stron trzecich.

8. CHROŃ AKTYWA SIKA
́́ Używaj aktywów Sika (wyposażenia, komputerów, samochodów itd.) ostrożnie i jedynie
w celach biznesowych. Wykorzystanie aktywów Sika w innych celach dopuszczalne jest
za zgodą przełożonego.
́́ Chroń aktywa Sika przed niewłaściwym zastosowaniem (oszustwo, kradzież, utrata).
Aktywa Sika powinny być używane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, w celach biznesowych oraz należy się z nimi obchodzić ostrożnie.

9. WARUNKI PRACY, ZAKAZ NĘKANIA I DYSKRYMINACJI
́́ 	Przestrzegaj prawa pracy.
́́ 	Traktuj swoich podwładnych oraz współpracowników z szacunkiem.
́́ Nie dyskryminuj z powodu rasy, narodowości, orientacji seksualnej, płci, wieku, religii.
Sprawiedliwe traktowanie i odnoszenie się do siebie z szacunkiem jest nieodłączną częścią
kultury i etosu Sika.
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10. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO, ŚRODOWISKO
́́ 	Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednich wytycznych
wewnętrznych.
́́ Przestrzegaj praw ochrony środowiska oraz odpowiednich wytycznych wewnętrznych.
Sika ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również
ochrony środowiska i wytycznych wewnętrznych w trosce o pracowników, klientów,
społeczeństwo oraz środowisko.

11. PARTNERZY BIZNESOWI
́́ Zapewnij, aby dostawcy, usługodawcy, agencje oraz dystrybutorzy przestrzegali niniejszych Zasad Postępowania.
́́ 	Działaj zgodnie z zasadami klientów, zwłaszcza w kwestii prezentów i form rozrywki,
nawet jeżeli te zasady są bardziej restrykcyjne niż niniejsze Zasady Postępowania.
Oczekujemy od naszych partnerów biznesowych, dostarczających nam usługi i produkty,
stosowania się do tych samych wartości etycznych. Więcej szczegółów dostępnych
w Regułach Postępowania Dostawcy Sika.

12. ZASTOSUJ ZASADĘ „DWÓCH PAR OCZU”
́́ 	Wszystkie zobowiązania w imieniu Sika muszą być zaciągane zgodnie z lokalnymi zasadami dotyczącymi reprezentacji oraz przez dwie osoby upoważnione do reprezentowania
Sika działające łącznie.
́́ 	W przypadku komunikacji elektronicznej zastosuj zasadę „dwóch par oczu”, upewniając
się, że druga osoba zweryfikuje treść zobowiązania.
́́ Jeżeli nie wymaga tego prawo, nie stosuj pieczątki lub faksymilie zamiast podpisu.
Zasada „dwóch par oczu” jest kluczową zasadą Sika dla zapewnienia odpowiedniego
zarządzania ryzykiem oraz etycznego postępowania. Wszelkie kwestie biznesowe muszą
zostać zweryfikowane przez drugą, kompetentną osobę w celu zapewnienia starannego
procesu podejmowania decyzji oraz zgodności z niniejszymi Zasadami Postępowania.
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13. NIE OMIJAJ zasad POSTĘPOWANIA
́́ Nie wykorzystuj stron trzecich w celu ominięcia Zasad Postępowania.
Niewłaściwe postępowanie oraz praktyki biznesowe nie mogą być zlecane stronom trzecim
(np. agencji, dystrybutorom, konsultantom) w celu ominięcia Zasad Postępowania.

14. ZACHOWAJ PEŁNĄ PRZEJRZYSTOŚĆ
́́ 	W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawsze pytaj zanim zaczniesz działać.
́́ Odpowiednio zgłaszaj i raportuj wszelkie transakcje .
́́ Informuj przełożonego o potencjalnych niezgodnościach z Zasadami Postępowania.
́́ 	Zawiadamiaj przełożonego oraz członka Zarządu Grupy oraz/lub dział prawny Korporacji
o naruszeniu Zasad Postępowania.
́́ Osoby powiadamiające o naruszeniach będą chronione. Natomiast osoby naruszające
Zasady Postępowania będą podlegały postępowaniu dyscyplinarnemu.
Przejrzystość dotycząca potencjalnych niezgodności oraz wykrytych naruszeń pomaga egzekwować niniejsze Zasady Postępowania. Jest ona również istotna w kwestii
dokładnego dokumentowania i raportowania wszystkich transakcji. Wszelkie naruszenia
powinny być zgłaszane przełożonemu oraz Korporacji. Domniemane naruszenia będą
podlegały dokładnemu dochodzeniu i, jeżeli zostaną potwierdzone, osoba naruszająca
Zasady Postępowania będzie podlegać konsekwencjom dyscyplinarnym (m.in. zwolnieniu
w stosownych przypadkach), natomiast osoba zgłaszająca naruszenie będzie chroniona.

15. BĄDŹ PRZYKŁADEM
́́ Jako przełożony, bądź przykładem i stosuj się do Zasad Postępowania.
́́ Realizuj politykę braku tolerancji dla naruszania zasad w zakresie, za który odpowiadasz.
́́ Kładź nacisk na przejrzystość w celu wczesnego zidentyfikowania potencjalnych
niezgodności z Zasadami Postępowania.
Ustanowienie stosownego sposobu zachowania na poziomie kadry zarządzającej to
istotny element, niezbędny do egzekwowania Zasad Postępowania. Ważne jest, aby
dawać przykład oraz stosować politykę braku tolerancji dla naruszania zasad i reguł.
Oznacza to również stworzenie środowiska pracy, w którym otwarcie można zgłaszać
możliwe niezgodności z Zasadami Postępowania.
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16. ZAPEWNIJ przestrzeganie ZASAD postępowania sika
́́ 	Wszyscy pracownicy Sika są proszeni o przestrzeganie Zasad Postępowania.
́́ Zasady Postępowania będą regularnie – przynajmniej raz w roku – przypominane całej
kadrze pracowniczej Sika we wszystkich oddziałach.
́́ 	Prezes Zarządu każdego oddziału Sika każdego roku będzie potwierdzał, że jego firma
działa w zgodzie z Zasadami Postępowania.
́́ 	Pracownicy Korporacyjni będą regularnie przeprowadzać szkolenia oraz audyt.
Niniejsze Zasady Postępowania są przeznaczone dla wszystkich pracowników Sika.
Korporacja będzie dostarczać niezbędne narzędzia oraz metody, jednak dopilnowanie, aby
dany oddział Sika przestrzegał reguł jest obowiązkiem lokalnego Zarządu. Odpowiedni
dobór, szkolenie oraz nadzorowanie pracowników jest istotnym elementem tego procesu.

17. NIEPISANE REGUŁY: ZASADA PIERWSZYCH STRON GAZET
Jeżeli w danej kwestii nie istnieje określona reguła oraz jeżeli masz wątpliwości, jak
powinieneś się zachować, zweryfikuj swoje postępowanie w oparciu o prostą zasadę
„pierwszych stron gazet”:
Czy zachowałbyś się tak, gdyby to zachowanie było opisane ze wszystkimi
szczegółami na pierwszej stronie Twojej lokalnej gazety?
Ponieważ wiele z Zasad Postępowania jest ściśle określonych i nie zawsze można je odnieść do każdej sytuacji, zasada „pierwszych stron gazet” jest ogólnie zrozumiała i uniwersalna w swoim zastosowaniu. Dlatego stanowi ona skuteczną metodę weryfikacji,
czy dane zachowanie w określonej sytuacji jest dopuszczalne czy nie.
Ponadto, jeżeli masz wątpliwości, zawsze zgłaszaj je nim zaczniesz działać.

18. PYTANIA / KOMENTARZE
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące Zasad Postępowania, skontaktuj się ze swoim przełożonym lub Korporacją.
Swoje uwagi możesz przesłać na adres mailowy: compliance@ch.sika.com.
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