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KODEKS ETYCZNY
Świat ciągle ewoluuje, podobnie jak
i nasza grupa, ale jedno nie zmieni się
nigdy: wymóg etycznego zachowania
i profesjonalizmu we wszystkim, co
robimy. Wszyscy mamy obowiązek stać
na straży i stosować się do niniejszego
Kodeksu Etyki oraz ducha uczciwości
i wartości etycznych.

Oto nasz Kodeks etyczny — krótki
przewodnik przedstawiający zasady
etycznego postępowania wobec społeczeństwa i środowiska. Ta broszura to
skrócona wersja pełnego dokumentu,
który można otrzymać od bezpośredniego przełożonego lub w dziale kadr.

Oczekiwania w praktyce
Oczekujemy, że przeczytasz tę broszurę,
zapamiętasz nasze wytyczne i zorientujesz się, gdzie można znaleźć więcej
informacji. Niech ten krótki przewodnik
stale przypomina Ci o tym, jak traktować
współpracowników, dostawców, klientów i naszą planetę.

Twoje obowiązki
Jako pracownik firmy Axel Johnson
International musisz podpisać oświadczenie potwierdzające, że rozumiesz
te zasady postępowania i będziesz stosować je w codziennej pracy. Mówiąc
prościej: każdy pracownik Axel Johnson
International ma obowiązek przestrzegania tych norm etycznych i obowiązującego prawa. Łamiąc tę zasadę, naraża
na ryzyko zarówno siebie, jak całą
Grupę. Może też zostać ukarany dyscyplinarnie.

Praca na rzecz przyszłych
pokoleń

Martin Malmvik
prezes i dyrektor naczelny

We wrześniu 2015 r. 193 państwa przyjęły globalny plan Organizacji Narodów
Zjednoczonych, Agenda 2030, który
określa zasady zrównoważonego roz-

woju na świecie do 2030 r. Plan ten
obejmuje 17 celów, do których należą
eliminacja ubóstwa, zatrzymanie zmian
klimatycznych oraz walka z niesprawiedliwością i brakiem równości. Te tzw.
„cele zrównoważonego rozwoju” to globalna próba poprawy sytuacji na świecie. Axel Johnson International, wraz
z wieloma tysiącami innych organizacji
i firm, wspiera ten plan i uznaje znaczenie działania na rzecz dobra przyszłych
pokoleń. Te zasady etyczne stanowią
więc fundament, dzięki któremu my —
jako pracownicy — także możemy mieć
na to istotny wpływ.

NASZE PRZEKONANIA
I WARTOŚCI
Nasze kluczowe wartości decydują
o wyjątkowości naszej firmy. Są ważnym elementem naszej tożsamości
i powinny wyróżniać nas wśród konkurencji. Zrozumienie kluczowej wartości
wyrażonej hasłem „Rzetelne partnerstwo” (ang. Good to work with) ma
podstawowe znaczenie dla tworzenia
zrównoważonego środowiska pracy dla
nas wszystkich. W praktyce oznacza to:
• przestrzeganie obowiązującego
prawa,
• profesjonalizm,
• uczciwość,
• odpowiedzialność,
• szacunek.

To dotyczy nas wszystkich!
Kierowanie się tymi wartościami
pomoże nam wzmocnić ducha przedsiębiorczości i szacunek dla innych
w codziennej pracy.

OGÓLNE ZASADY
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Skuteczne działanie (ang. Making
things happen). Podejmujemy
inicjatywę, realizujemy plany
i dotrzymujemy danego słowa.

Good
to
Good to
work
with
work with

Podstawowe zasady etyki

Podróże służbowe

Wszystkich ludzi traktuj z godnością,
szacunkiem i empatią. Przestrzegaj
przepisów międzynarodowych i lokalnych, a także obowiązujących kodeksów
postępowania etycznego i zawodowego.

Podczas podróży służbowych korzystaj
z najtańszych i najbardziej praktycznych
rozwiązań. Zawsze rozważ opcję, która
będzie miała jak najmniejszy wpływ
na środowisko naturalne. Korzystanie
z rozrywek wymaga kierowania się
zdrowym rozsądkiem i ma uzasadnienie
tylko wtedy, gdy jest wyraźnie związane
z realizacją celów biznesowych.

Równość w praktyce
Staramy się tworzyć zróżnicowane środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy mają równe szanse. W firmie
Axel Johnson International nie toleruje
się żadnych przejawów nękania, zastraszania ani dyskryminacji. Nie akceptujemy żadnej formy dyskryminacji
związanej z pochodzeniem etnicznym,
płcią, orientacją seksualną ani innymi
cechami osobowymi.

Alkohol i narkotyki
Nie narażaj siebie ani innych na sytuacje
niezręczne i niebezpieczne. W godzinach pracy nie wolno być pod wpływem
alkoholu ani narkotyków.

Rzetelne partnerstwo
(ang. Good to work with).
Ponieważ ludzie, relacje
i szacunek są dla nas ważne.

Farsighted

Przyszłościowe myślenie (ang. Farsighted). Perspektywiczne spojrzenie
i wybieranie rozwiązań zgodnych
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Każdy pracownik doświadczający nękania
lub dyskryminacji powinien niezwłocznie
zgłosić to swojemu bezpośredniemu
przełożonemu lub pracownikowi działu kadr.
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KOMUNIKACJA
Komunikacja wewnętrzna

Informacje poufne i zastrzeżone

Podstawowym wymogiem jest stosowanie profesjonalnego, właściwego języka.
Zachowaj obiektywizm, trzymaj się faktów i używaj fachowych określeń.

Traktuj informacje jako poufne, wykorzystuj je tylko zgodnie z przeznaczeniem
i chroń przed niepotrzebnym ujawnieniem. Do danych poufnych należą
np. informacje o strategiach, rozwoju
produktów, partnerach biznesowych
i wynikach finansowych. Informacje
o pracownikach mogą ponadto stanowić tzw. dane wrażliwe, należy więc je
traktować ostrożnie

Korzystanie z mediów
społecznościowych
Za punkt wyjścia przyjmuj zawsze
założenie, że wszystko, co opublikujesz
w Internecie, może być przeczytane
przez każdego, w dowolnym miejscu
i czasie. Zawsze zadawaj sobie pytanie:
„Czy mój przełożony, klient lub partner
biznesowy byłby zadowolony z opublikowania tych informacji?”. Nigdy nie
sprawiaj wrażenia, że wypowiadasz się
w imieniu firmy w komunikacji prywatnej
lub mediach społecznościowych: na
forach, blogach czy czatach. Wszystkie
publikowane w mediach społecznościowych informacje o produktach
i usługach Axel Johnson International
są traktowane jako reklama i muszą być
zatwierdzone w ramach uzgodnionych
procedur.
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Jeśli przedstawiciel mediów lub innego podmiotu
zewnętrznego zwróci się do Ciebie o informacje,
skieruj go bezpośrednio do dyrektora
zarządzającego lub do osoby odpowiedzialnej
za komunikację firmową.

ŁAPOWNICTWO
I KORUPCJA
Stosujemy zasadę zera tolerancji wobec
wszelkich przejawów korupcji, łapownictwa i wymuszeń. Pamiętaj, że łapownictwo jest przestępstwem, zarówno
jeśli chodzi o oferowanie łapówek lub
innych korzyści, jak i o ich otrzymywanie. Obie strony są w równym stopniu
winne niewłaściwego działania i narażają w ten sposób firmę na ryzyko.
NIGDY nie proponuj nikomu prezentów w postaci gotówki lub jej ekwiwalentów, ponieważ generalnie uznaje się
to za łapówkę.

PREZENTY
I PRZEJAWY
GOŚCINNOŚCI
Oferowanie dostawcy lub partnerowi
biznesowemu dowolnych korzyści
osobistych (lub przyjmowanie ich od
takich osób) w związku z działalnością firmy Axel Johnson International
stanowi naruszenie naszego Kodeksu
etycznego. Dotyczy to wszystkich relacji
biznesowych.
Istnieją jednak określone sytuacje,
które mogą uzasadnić drobne gesty
tego typu. Pamiętaj jednak, że w tym
kontekście istotna jest wartość prezentu
postrzegana przez odbiorcę.
W określeniu dopuszczalnych prezentów i przejawów gościnności pomocne
są obowiązujące w poszczególnych
krajach regulacje prawne i wytyczne
firmowe.

KONFLIKTY
INTERESÓW
W sytuacji, w której mogą wchodzić
w grę Twoje prywatne zyski lub korzyści, musisz zawsze działać w najlepszym interesie firmy Axel Johnson
International. Unikaj sytuacji takich jak:
• zakup produktów od dostawcy, którym zarządza osoba z Twojej rodziny,
Twój krewny lub bliski znajomy;

PROMOWANIE
ZASAD
FAIR PLAY
Wierzymy, że uczciwa konkurencja to
fundament postępowej i innowacyjnej
działalności. Od każdego z nas wymaga
to zaangażowania i uczciwości:
• podstawowej znajomości obowiązujących przepisów krajowych;

• prowadzenie prywatnej działalności
w godzinach pracy;

• odmowy udziału w działaniach, które
mogą naruszać przepisy albo sprawiać wrażenie, że jakiś podmiot jest
subiektywnie faworyzowany;

• otrzymywanie nieuzasadnionych prezentów lub przejawów gościnności.

• zwracania się o radę do radcy prawnego w razie wszelkich wątpliwości.

W razie wątpliwości
poproś o radę przełożonego lub dyrektora
zarządzającego, aby
mieć pewność, że nie
znajdziesz się w nieetycznej sytuacji.

PAMIĘTAJ, ŻE TOBIE ANI TWOIM
WSPÓŁPRACOWNIKOM
• nie wolno przyjmować ani dawać żadnych prezentów w postaci gotówki lub jej
ekwiwalentów, ponieważ generalnie uznaje się to za łapówkę;
• nie wolno przyjmować ani oferować prezentów przeznaczonych dla osób innych
niż pozostające w relacji biznesowej (np. dla małżonków lub krewnych odbiorcy
prezentu).

Pamiętaj, że naruszenie przepisów i regulacji
dotyczących zasad uczciwej konkurencji może
wiązać się z wysokimi karami finansowymi dla
firmy Axel Johnson International i Twojej spółki.
Dostępny jest wyczerpujący program dotyczący
konkurencji — w razie wątpliwości poproś
o wskazówki.
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ŚRODOWISKO
NATURALNE
Jeśli każdy z nas zadba o to osobiście,
będziemy mieć większe szanse skutecznie wypełnić nasze zobowiązanie
do zmniejszenia wpływu na środowisko
naturalne. Stawiajmy wyzwania sobie
nawzajem i aktywnie szukajmy sposobów
wprowadzenia ulepszeń w codziennej
pracy. Główne obszary, na które musimy
zwracać uwagę, to:
Wykorzystanie zasobów, takich jak energia i materiały: zużycie zasobów trzeba
zawsze optymalizować i minimalizować.
W praktyce oznacza to koncentrowanie
się na wykorzystywaniu jak najmniejszej
ilości materiałów oraz ich ponownym
użytkowaniu i recyklingu.
Decyzje dotyczące zakupów: podejmując
decyzje o zakupach, zawsze uwzględniaj
aspekty ekologiczne i społeczne.
Transport: przy ocenie dostępnych opcji
zawsze bierz pod uwagę kwestie społeczne i związane z ochroną środowiska.
Wybieraj mądrze i zachęcaj dostawców
do podejmowania odpowiedzialności.

?

Masz pomysł, w jaki sposób Ty, Twoja firma lub
Twój dział możecie przyczynić się do ochrony
środowiska? Zachęcamy do podejmowania
inicjatyw i proponowania zmian proceduralnych,
dzięki którym sprawimy, że nasza planeta będzie
lepszym miejscem dla przyszłych pokoleń.

BEZPIECZEŃSTWO
— PODSTAWOWY
PRIORYTET
Znajomość zasad bezpieczeństwa musi
zawsze stanowić nasz podstawowy
priorytet. Koniecznie przestrzegaj procedur BHP i obowiązujących w firmie
zasad, dbając o bezpieczeństwo pracy
swojej i innych osób.
Jeśli zauważysz potencjalnie niebezpieczną sytuację lub masz propozycję
ulepszenia warunków pracy, zgłoś to
i poinformuj o tym swojego bezpośredniego przełożonego.

Używanie środków
bezpieczeństwa, znajomość procedur awaryjnych, odpowiednie
szkolenia, zgłaszanie
wypadków i odpowiednie działania następcze
to podstawowe elementy bezpiecznego
środowiska pracy!

ZGŁASZANIE WĄTPLIWOŚCI
Znajomość i przestrzeganie tego
kodeksu to obowiązkowy element
warunków zatrudnienia w firmie Axel
Johnson International. Zachęcamy do
zgłaszania wszelkich podejrzanych
zachowań. W pierwszej kolejności
zwróć się do przedstawiciela kierownictwa w swojej organizacji. Jeśli chcesz
zachować anonimowość, możesz
skorzystać z systemu zgłaszania nieprawidłowości Axel Johnson International,
przeznaczonego do reagowania w sytuacjach drażliwych.

Jednostki, którym można zgłaszać
wątpliwości:
1. Przedstawiciel kierownictwa firmy.
2. Pracownik działu kadr firmy.
3. Przedstawiciel kierownictwa grupy
biznesowej.
4. Przedstawiciel zarządu Axel Johnson
International
5. System zgłaszania nieprawidłowości
System zgłaszania nieprawidłowości
umożliwia przekazywanie informacji
o wątpliwościach w wybranym języku
— otwarcie lub anonimowo. Wszystkie
zgłoszenia są przyjmowane za pomocą
systemu prowadzonego przez niezależny podmiot zewnętrzny, aby zagwarantować poufność w całym procesie
ich oceny.

WIDZISZ COŚ PODEJRZANEGO?
Przejdź na stronę http://report.whistleb.com/axinter lub
zeskanuj ten kod QR, aby otworzyć ją bezpośrednio na
urządzeniu mobilnym. Aby wysłać zgłoszenie, postępuj
zgodnie z podanymi w danej witrynie wskazówkami.
Więcej informacji na temat systemu zgłaszania
nieprawidłowości znajdziesz na stronie www.axinter.com.
Jak to zrobić? Do zeskanowania kodu QR potrzebujesz odpowiedniej aplikacji na urządzeniu
mobilnym. Przejdź do sklepu z aplikacjami i pobierz dowolnie wybrane narzędzie do skanowania
kodów QR. Potem otwórz aplikację i zeskanuj kod QR, aby przejść do odpowiedniej witryny.

Oddaj tę broszurę
do recyklingu!

ZOBOWIĄZANIE
DO PRZESTRZEGANIA
KODEKSU ETYCZNEGO
Potwierdzam przeczytanie i zrozumienie treści Kodeksu Etycznego
firmy Axel Johnson International i zobowiązuję się przestrzegać
jego zasad w codziennej pracy.
Będę zawsze wspierać starania firmy w zakresie zapobiegania
łapownictwu i korupcji, dbając o to, aby wszystkie działania
biznesowe zawsze cechowały się uczciwością, przejrzystością,
spójnością i zgodnością z zasadami fair play. Wszystkie faktyczne
lub podejrzewane naruszenia Kodeksu etycznego będę zgłaszać
przełożonemu lub innym jednostkom przyjmującym informacje
o nieprawidłowościach.
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