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Dla przyszłości… 
“zapewniając Rozwój Pracowników, 
Efektywne Wykorzystanie Zasobów 
Naturalnych, Bezpieczeństwo, 
Ochronę Środowiska,
Długoterminową 
Wartość Ekonomiczną”

MISJA

“Firma światowej klasy 
w obszarach swoich działań”

WIZJA

Naszymi wartościami 
są standardy moralne, 
etyka i kultura biznesowa, 
innowacyjność rozwiązań 
i odpowiedzialność społeczna 
odzwierciedlające sposób 
funkcjonowania 
Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. 

WARTOŚCI
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PROFESJONALIZM
I ETYKA



List otwarty Prezesa Zarządu 
Grupy Kęty S.A. – p. Dariusza Mańko

 Szanowni Państwo!

 Oddaję w Państwa ręce kolejną edycję dokumentu Zasady Etyki 
i Postępowania w Biznesie w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. 
Niniejsza edycja została uzupełniona o nowe regulacje w zakresie 
przeciwdziałania korupcji. Dokument ten prezentuje podstawowe 
normy uznane przez społeczność firm Grupy Kapitałowej Grupy 
Kęty S.A. za wspólne.

 Kierowanie się niniejszym dokumentem, przestrzeganie 
jego ducha i zasad, uważam za jasne przesłanie i drogowskaz dla 
wszystkich pracowników spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. 
oraz szerokiego grona kontrahentów odnośnie sposobu osiągania 
biznesowych celów. Jako firma kształtujemy relacje gospodarcze, 
społeczne i kulturowe w duchu poszanowania porządku prawnego 
wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni. Ufam, iż pracownicy 
w trakcie realizacji swoich zadań poza wymogami ściśle 
określonymi w prawie, łączą profesjonalizm z przestrzeganiem 
standardów etyki biznesowej i osobistej.

 Zaufanie klientów i inwestorów, dumę pracowników 
z przynależności do naszej organizacji, a także relacje z otoczeniem 
budujemy przez rzetelne i uczciwe prowadzenie biznesu, 
transparentność i wzajemny szacunek. Traktujemy te wartości jako 
nadzwyczajne aktywa firmy.

 Zasady etyki nie zastępują naszej własnej odpowiedzialności. 
Nie zwalniają też z ciągłych poszukiwań właściwego sposobu 
postępowania nie tylko w biznesie. W tej kwestii ma znaczenie 
nasza zbiorowa mądrość, wiedza i umiejętność dzielenia się 
doświadczeniami.

 Wierzę, że profesjonalizm i etyka jako wartości wiodące 
w życiu naszej organizacji są właściwym wyborem, pozwalającym 
na dalszy rozwój zarówno firmy jak i ludzi w niej pracujących.

    Z wyrazami szacunku

Dariusz Mańko
Prezes Zarządu Grupy Kęty S.A.

Dyrektor Generalny
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_ Nasze działania oraz decyzje podejmowane są zawsze zgodnie 

z prawem. Aby to osiągnąć wykorzystujemy zarówno wiedzę 

znajdującą się wewnątrz organizacji jak i wspieramy się opiniami 

zewnętrznych ekspertów.

_ Dbamy, aby relacje z kontrahentami oparte były na profesjo-

nalizmie oraz wzajemnym zaufaniu, a wszelkiego typu decyzje 

w zakresie współpracy podejmowane były wyłącznie w oparciu 

o merytoryczne przesłanki. Rzetelnie i zgodnie ze stanem 

faktycznym informujemy o naszych produktach i usługach.

_ Naszych partnerów handlowych traktujemy z szacunkiem 

i obdarzamy ich zaufaniem. Rozpoczynając współpracę 

oczekujemy, iż ich działania są zgodne z przepisami i nie 

naruszają fundamentalnych wartości obowiązujących w naszej 

organizacji a zawartych w niniejszym Kodeksie. W przypadku 

uzyskania wiarygodnych  informacji, iż dany kontrahent nie 

spełnia powyższych warunków, współpraca jest zawieszana do 

czasu wyjaśnienia danej sytuacji lub przerywana w przypadku 

potwierdzenia, iż dane działanie miało charakter świadomy.

_ Szanujemy własność intelektualną naszych kontrahentów, 

zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam do przetwarzania 

danych osobowych.

_ Popieramy uczciwą i jawną konkurencję. Niedopuszczalne są dla 

nas działania mające na celu utrudnianie dostępu do rynku innym 

podmiotom gospodarczym oraz stosowanie niedozwolonych 

praktyk reklamowych.

_ W celu przeciwdziałania korupcji prowadzimy rzetelny 

i przejrzysty system rachunkowości, nie  dopuszczając do 

prowadzenia pozaksięgowych transakcji,  rejestrowania 

nieistniejących wydatków, używania fałszywych dokumentów 

oraz celowego niszczenia dokumentacji księgowej przed upływem 

terminu przewidzianego prawem.

_ Otrzymywanie i wręczanie przyjętych zwyczajowo upominków, 

przekazywanych oficjalnie, mieści się w ramach naszych zasad. 

Nie dopuszczamy jednak do przyjmowania i wręczania korzyści 

materialnych, które mogą wpłynąć na bezstronność relacji 

z danym kontrahentem. 

_ Szanujemy obecnych jak i potencjalnych akcjonariuszy, dlatego 

wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego zapewniamy równy, 

możliwie szeroki dostęp do istotnych informacji na temat bieżącej 

działalności spółki oraz perspektyw długoterminowego rozwoju.

_ Nie współpracujemy z partnerami handlowymi, którzy 

w ewidentny sposób naruszają fundamentalne wartości obowią-

zujące w naszej organizacji, zawarte w niniejszym dokumencie.

_ Jesteśmy świadomi, iż nasze działania powinny podlegać 

ciągłemu procesowi rozwoju i doskonalenia, stąd jesteśmy 

otwarci na wymianę doświadczeń i inspirację dobrymi praktykami 

otaczającego nas środowiska biznesowego z jednej strony, 

a z drugiej naszym zachowaniem, sposobem zarządzania staramy 

się dawać przykład innym uczestnikom rynku. 

FIRMA A RYNEK

6 _

STARAMY SIĘ 
DAWAĆ PRZYKŁAD 

INNYM



_ Bierzemy pełną odpowiedzialność za wpływ naszych działań 

na środowisko. Stosujemy się do ograniczeń ekologicznych 

wynikających z przepisów prawa. Koncentrujemy się na szukaniu 

rozwiązań eliminujących negatywny wpływ u źródła jego 

powstawania. Inwestujemy w badania i rozwój oraz poszukiwania 

proekologicznych technologii.

_ Utrzymujemy system zgodny z normą środowiskową ISO 

14001 stanowiący istotny element korporacyjnego systemu 

zarządzania kluczowymi procesami. Celem systemu jest poprawa 

efektywności środowiskowej spółek Grupy Kapitałowej Grupy  

Kęty S.A., optymalizacja i udoskonalanie procesów produkcyjnych 

oraz określenie jednolitych metod służących eliminacji zagrożeń.

_ Dostosowujemy system rachunkowości do wymogów 

związanych z działalnością proekologiczną. Prowadzona przez 

nas “zielona księgowość” stanowi narzędzie ułatwiające 

podejmowanie decyzji związanych z realizacją przedsięwzięć 

inwestycyjnych oraz zadań służących osiąganiu przyjętych celów 

środowiskowych.

_ W swoich działaniach jesteśmy transparentni. Publikujemy 

i udostępniamy zainteresowanym stronom roczny raport 

środowiskowy zawierający ocenę wpływu na otoczenie oraz 

informacje o zakresie i sposobie realizacji wymagań prawnych. 

Przed rozpoczęciem nowej działalności oceniamy jej wpływ na 

środowisko oraz wykorzystujemy wyniki tej oceny w ramach 

szeregu procesów decyzyjnych.

_ Skupiamy się na stosowaniu i rozpowszechnianiu przyjaznych 

środowisku technologii. W odniesieniu do produkowanych 

wyrobów stosujemy podejście oparte na cyklu życia produktu, 

koncentrując się na poszukiwaniu nowych proekologicznych 

zastosowań. W tym zakresie prowadzimy własne prace badawcze 

oraz współpracujemy z ośrodkami i instytucjami naukowymi. 

_ Podejmujemy działania w celu poprawy zarówno efektów swojej 

działalności środowiskowej, jak i działalności innych podmiotów 

pozostających w sferze naszego oddziaływania. Z tego względu 

w swoich decyzjach w zakresie zakupów bierzemy pod uwagę 

ekologiczne kryteria nabywanych produktów i usług.

_ Naszym celem jest efektywne korzystanie z zasobów oraz 

ograniczanie emisji. Realizujemy program optymalizacji zużycia 

surowców, polegający na stosowaniu jak największej ilości 

materiałów z recyklingu. We własnym zakresie odzyskujemy 

szereg rodzajów odpadów poprodukcyjnych. Eksploatujemy 

urządzenia i instalacje służące ponownemu wykorzystaniu wody. 

Podejmujemy zadania mające na celu obniżenie zapotrzebowania 

na energię prowadzonych przez nas procesów.

_ Podejmujemy inicjatywy mające na celu promowanie postaw 

odpowiedzialności ekologicznej. Kładziemy nacisk na komunikację 

z interesariuszami oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz 

środowiska. Poprzez okresowe szkolenia podnosimy świadomość 

naszych pracowników. Wdrożyliśmy system segregacji odpadów 

w biurach. Odzyskane w ten sposób odpady papieru i tektury, 

szkła, tworzyw sztucznych oraz baterii poddawane są recy-

klingowi i stanowią pełnowartościowy surowiec do ponownego 

wykorzystania.

WSPIERAMY 
LOKALNE INICJATYWY 

NA RZECZ 
ŚRODOWISKA

FIRMA A ŚRODOWISKO
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ANGAŻUJEMY SIĘ 
SPOŁECZNIE

_ Jesteśmy częścią społeczności lokalnej, w której staramy się 

inicjować działania mające na celu jej rozwój.

_ Poprzez ciągłe inwestycje i rozwój firmy tworzymy nowe  

miejsca pracy.

_ Angażujemy się społecznie poprzez działalność fundacji 

korporacyjnej Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia. Działalność 

tej organizacji skupia się na niesieniu pomocy wychowankom 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka, 

w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które w konse-

kwencji umożliwiają im lepszy start w dorosłe, samodzielne 

życie. Fundacja stawia sobie również za cel wyrównywanie 

szans tych dzieci poprzez aktywny udział w różnych lokalnych 

i ogólnopolskich wydarzeniach kulturalno-sportowych. 

_ Oddziałujemy lokalnie poprzez wolontariat pracowniczy i pro-

gram grantowy “Razem z GRUPĄ”.

_ Utrzymujemy przejrzyste, wolne od przekupstwa oraz niewła-

ściwych nacisków relacje z funkcjonariuszami publicznymi oraz 

przedstawicielami świata polityki.

_ Propagujemy i wspieramy społeczną, kulturalną i oświatową 

działalność podejmowaną w środowisku lokalnym. Szczególny 

nacisk kładziemy na ideę wychowania przez sport wspierając 

lokalne kluby sportowe jak i angażując się w imprezy sportowe.

FIRMA A SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
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WZAJEMNY SZACUNEK I PARTNERSTWO

_ Podstawową zasadą obowiązującą w naszej organizacji jest 

przestrzeganie praw człowieka zawartych m.in. w Europejskiej 

konwencji praw człowieka.

_ Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą firmę. Nasze 

zachowanie jest odzwierciedleniem kultury organizacyjnej grupy 

kapitałowej Gupy Kęty S.A. Kreując jej pozytywny wizerunek 

postępujemy zgodnie ze standardami etycznymi wynikającymi 

z ogólnych norm moralnych oraz dbamy o swój wygląd zewnętrzny 

(także poprzez strój adekwatny do charakteru wykonywanej 

pracy). Wypowiadając się na temat firmy pamiętamy o kulturze 

wypowiedzi i bierzemy odpowiedzialność za swoje słowa, 

szczególnie podczas dyskusji w miejscach publicznych czy też 

w mediach społecznościowych.

_ Nasza praca oraz wzajemne relacje opierają się na zaufaniu, 

uczciwości, szczerości i dobrych zamiarach. Odnosimy się do 

siebie wzajemnie z szacunkiem, godnością, wyczuciem, mając 

na względzie poszanowanie uczuć innych osób. W naszym 

postępowaniu kierujemy się zasadą równości wobec wieku, płci, 

orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia czy religii.

SZANUJEMY 
PRAWO 

PRACOWNIKÓW 

_ Nie akceptujemy zachowań takich jak dyskryminacja, molesto-

wanie seksualne, mobbing, czy inne przejawy przemocy w miejscu 

pracy. Nie dopuszczamy do wykorzystywania pozycji zawodowej 

do poniżania innych czy szkodzenia im.

_ Pracownikom zapewniamy nie tylko bezpieczne, ale i godne 

warunki pracy na każdym stanowisku, wraz z przystosowanym 

zapleczem socjalnym. Nie akceptujemy pracy dzieci ani jakich-

kolwiek form pracy przymusowej.

_ Nasze bezpieczeństwo zależy również od nas samych. Wszyscy 

zobowiązani jesteśmy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy (także w zakresie stosowania otrzymanych środków 

ochrony indywidualnej). Stosujemy się do funkcjonujących w tym 

zakresie instrukcji i procedur, bezwzględnie też przestrzegamy 

zakazu pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, a świadomi 

zagrożeń z tym związanych zobowiązujemy się informować 

przełożonych o sytuacjach stwarzających zagrożenie.

_ Szanujemy prawo do wolności zrzeszania się i układów 

zbiorowych.

_ Szanujemy prawo pracowników do prywatności. Wszelkie 

zgromadzone przez firmę informacje na temat pracownika mają 

charakter zawodowy i tylko w takim celu mogą być wykorzysty-

wane. Pracownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych.

_ Jesteśmy świadomi faktu, iż firma jest naszym wspólnym 

dobrem, wspólnie dbamy więc o jej majątek, strzeżemy informacji 

poufnych. Nie wykorzystujemy posiadanej wiedzy w celu osiągnię-

cia prywatnych korzyści kosztem wizerunku czy interesu firmy.

_ Szanujemy prawo pracowników do czasu wolnego i wypoczynku.

RELACJE WEWNĘTRZNE
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ROZWÓJ I DOSKONALENIE

_ W drodze do realizacji wyznaczonych celów biznesowych 

podejmujemy działania w kierunku zdobywania i doskonalenia 

umiejętności zawodowych przez wszystkich naszych Pracowników. 

Motywujemy do rozszerzania kwalifikacji pozwalających na ule-

pszanie procesów technologicznych, jakości pracy.

_ Wszystkim Pracownikom stwarzamy równe szanse w zakresie 

wynagradzania, premiowania, doskonalenia umiejętności, awansu, 

na podstawie indywidualnych możliwości, osiągnięć i wyników 

pracy. Czynniki warunkujące rozwój zawodowy formułujemy 

w sposób przejrzysty, podobnie jak oczekiwania przełożonych 

wobec Pracowników.

_ Jako Pracownicy sumiennie i odpowiedzialnie wykonujemy swoje 

obowiązki zawodowe. Wykorzystujemy stwarzane nam możliwości 

do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zdobywaną wiedzę 

stosujemy do zwiększania jakości pracy, a tym samym do rozwoju 

firmy.

KONFLIKTY INTERESÓW

_ Unikamy sytuacji mogących prowadzić do sprzeczności z intere-

sem firmy i dlatego informujemy pracodawcę o przypadkach:

— posiadania powiązań (np. finansowych) z klientami, 

 kontrahentami i innymi podmiotami 

 współpracującymi z firmą,

— posiadania powiązań z konkurentami firmy.

_ Pamiętamy o tym, że w ramach określonych godzin pracy 

zobowiązani jesteśmy do pełnienia przydzielonych obowiązków 

służbowych. Nie nadużywamy sprzętu, internetu, poczty elektro-

nicznej w celach prywatnych i dla osobistych korzyści.

MOTYWUJEMY
DO ROZSZERZANIA 

KWALIFIKACJI

RELACJE WEWNĘTRZNE
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_ Kodeks Etyczny jest nadrzędnym dokumentem regulującym 

kwestie zasad etyki i postępowania w biznesie. Dodatkowym 

elementem Kodeksu Etycznego są polityki szczegółowe będące 

uzupełnieniem Kodeksu Etycznego w obszarach szczególnie 

narażonych i wrażliwych pod względem etycznym. 

OBOWIĄZUJĄCE POLITYKI:

— Polityka antykorupcyjna

— Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów

— Polityka różnorodności

— Polityka poszanowania godności w miejscu pracy

POSTĘPUJEMY
ZGODNIE Z ZASADAMI

POLITYKI SZCZEGÓŁOWE
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1. WSTĘP

Kodeks Etyczny Grupy Kęty S.A. wskazuje, iż Nasze działania oraz 

decyzje podejmowane są zawsze zgodnie z prawem a wszelkiego 

typu decyzje w zakresie współpracy podejmujemy wyłącznie 

w oparciu o merytoryczne przesłanki. Oznacza to, iż kategorycznie 

sprzeciwiamy się wszelkim działaniom noszącym znamiona 

korupcji oraz aktywnie przeciwdziałamy jej występowaniu. 

Dlatego też każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się 

z niniejszą Polityką a jej zasady powinny być szeroko komunikowane 

i propagowane wśród pracowników i  kontrahentów, tak aby nikt nie 

miał wątpliwości jaki jest Nasz stosunek do tego rodzaju praktyk.

2. CEL POLITYKI

Celem niniejszej polityki jest ograniczenie ryzyka wystąpienia 

zjawiska korupcji zarówno w relacjach zewnętrznych jak 

i wewnętrznych firmy. 

3. ZAKRES I STOSOWANIE

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich pracowników Grupy Kęty S.A. 

oraz spółek zależnych a także osoby i podmioty działające w imieniu 

i na rzecz tych spółek. Należy pamiętać,  iż nadrzędnymi zasadami 

w każdej sferze działalności firmy są obowiązujące przepisy 

prawa danego kraju i to one powinny być stosowane w pierwszej 

kolejności. Zasady ujęte w niniejszym dokumencie stanowią 

jedynie uzupełnienie  do tych przepisów. Polityka Antykorupcyjna 

opisuje zasady, którymi powinna kierować się osoba, której dotyczy 

niniejsza Polityka w sytuacjach potencjalnego zagrożenia.

4. DEFINICJE

4.1 Korupcja - związane z wykonywaniem obowiązków zawodo-

wych lub dla korzyści osobistych bądź majątkowych obiecywanie, 

żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie bezpośred-

nio lub pośrednio jakiejkolwiek  korzyści majątkowej lub osobistej 

w zamian za działanie lub zaniechanie działania.  

4.2 Korzyść majątkowa - każde dobro zaspokajające określoną po-

trzebę, którego wartość da się wyrazić w pieniądzu. Może nią być 

przyrost majątku, lub zmniejszenie zobowiązań, także korzystne 

umowy np. pożyczka udzielona na preferencyjnych warunkach, 

darowizna, zwolnienie z długu, wygranie przetargu.

4.3 Korzyść osobista - świadczenie o charakterze niemajątkowym, 

polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje (np. obietnica awan-

su, załatwienia pracy, ograniczenie obowiązków zawodowych, 

przyspieszenie wykonania czynności lub procedury, kontakty 

seksualne, itp.)

4.4 Nepotyzm - nadużywanie zajmowanego stanowiska poprzez 

zatrudnianie i/lub protegowanie członków rodziny, krewnych lub 

innych osób na podstawie przesłanek innych niż doświadczenie, 

wiedza i kompetencje danej osoby. 

4.5 Upominki - Upominki - wszelkie korzyści przekazywane 

jako dowód wdzięczności lub przyjaźni bez zamiaru otrzymania 

czegokolwiek w zamian. Zalicza się do nich „upominki 

okolicznościowe”, czyli upominki o nieznacznej wartości 

wręczane z okazji uznawanych powszechnie za stosowne (np. 

rocznice, jubileusze) lub podczas szczególnych okresów roku 

kalendarzowego (np. Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok).

4.6 Inne przejawy gościnności - napoje, posiłki, zakwaterowanie.

4.7 Wydarzenia o charakterze rozrywkowym - wydarzenia spor-

towe, kulturalne, itp .

4.8 Granty i darowizny - korzyści przekazane przez Grupę Kęty 

 w formie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego (np. przeka-

zanie produktów firmy bezpłatnie lub po obniżonej cenie). Mogą 

także obejmować łącznie, zarówno wsparcie finansowe i rzeczowe.

4.9 Funkcjonariusz publiczny – osoba określona w  definicji 

zawartej w art.115 par.13 Kodeksu karnego.

4.10 Kontrahenci – osoby fizyczne lub prawne współpracujące lub 

starające się o współpracę z Grupą Kęty. Należą do nich zarówno 

klienci tj. odbiorcy jak i dostawcy produktów i usług.  

KATEGORYCZNIE
SPRZECIWIAMY SIĘ

JAKIEJKOLWIEK 
FORMIE KORUPCJI
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4.11 Grupa Kęty – Grupa Kęty S.A. oraz pozostałe spółki zależne 

wchodzące w skład grupy kapitałowej.

5. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW ZAGROŻONYCH KORUPCJĄ

5.1 Rozpoczynając współpracę z kontrahentem/instytucją należy 

ocenić potencjalne obszary korupcji, w tym czynniki takie jak: 

rodzaj i wartość transakcji, kraje prowadzenia działalności, 

branże, wpływ transakcji na sytuację finansową kontrahenta 

oraz rodzaj kontrahenta (przedsiębiorstwo prywatne, organ 

administracji, przedsiębiorstwo państwowej, itp.). W przypadku 

określenia ryzyka jako wysokie podejmuje się w relacjach z danym 

kontrahentem działania ograniczające ryzyko korupcji.

5.2 Grupa Kęty prowadzi rejestr stanowisk szczególnie narażonych 

na wystąpienie ryzyka korupcji. Dla osób  wpisanych do rejestru 

organizuje się regularne szkolenia antykorupcyjne.

5.3 Grupa Kęty prowadzi regularnie kontrole i audyty wewnętrzne 

w zakresie realizacji procedur przeciwdziałających korupcji. 

6. ZASADY STOSOWANE W OBSZARACH 
POTENCJALNEGO ZAGROŻENIA KORUPCJĄ

6.1 Upominki oraz inne przejawy gościnności

Zabrania się wręczania korzyści majątkowych w celu nakłonienia 

osoby, dla której są przeznaczone, do podjęcia działań na 

korzyść Grupy Kęty lub powstrzymania jej przed działaniami 

niekorzystnymi dla Grupy Kęty.  Otrzymanie/wręczenie przyjętych 

zwyczajowo upominków przekazywanych oficjalnie mieści się 

w ramach naszych zasad. Przyjęcie/wręczenie takiego upominku 

nie może wpłynąć na bezstronność relacji z danym kontrahentem. 

W przypadku gdy wartość upominków otrzymanych od jednego 

kontrahenta w skali 12 miesięcy przekroczy kwotę 200 zł, należy zgłosić 

o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej przełożonemu. 

6.2 Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach biznesowych

Spotkania biznesowe połączone z noclegiem na koszt Spółki 

organizowane są wyłącznie w celach promocyjnych lub 

szkoleniowych a ewentualne zaproszenie uczestników  na 

wydarzenia o charakterze sportowym kulturalnym lub 

rozrywkowym  powinno być jedynie stosownym uzupełnieniem 

takich spotkań lub służyć uświetnieniu obchodzonej przez 

Spółkę rocznicy, jubileuszu, czy też innego ważnego dla danej 

Spółki wydarzenia. Ponoszenie kosztów za ewentualne osoby 

towarzyszące zaproszonemu jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest 

to powszechnie stosowanym zwyczajem na rynku lub w danym 

środowisku. Uczestnictwo w takim spotkaniu biznesowym nie 

może być powiązane z oczekiwaniem lub koniecznością realizacji 

jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego na rzecz Spółki przez 

uczestników spotkania.

Nie należy przyjmować zaproszenia na spotkania biznesowe, 

konferencje, szkolenia, warsztatów, itp, których głównym 

elementem jest udział w wydarzeniu sportowym, kulturalnym czy 

też rozrywkowym chyba, że spotkanie to zostało zorganizowane 

przez kontrahenta z okazji obchodzonej przez niego rocznicy,  

jubileuszu, czy też innego ważnego dla danej organizacji 

wydarzenia. Przyjęcie korzyści w postaci pokrycia kosztów noclegu 

przez organizatora spotkania biznesowego, konferencji, szkolenia, 

warsztatów oraz podobnych wydarzeń jest możliwe tylko wtedy, 

kiedy jest to powszechnie stosowanym zwyczajem na rynku lub 

w danym środowisku.

6.3 Granty i darowizny

Granty i darowizny mogą być przyznawane wyłącznie w ramach 

oficjalnie prowadzonych przez firmę programów i projektów 

zgodnych z zatwierdzoną przez Zarząd Grupy Kęty S.A. „Polityką 

grantów i darowizn”. Zasady przekazywania darowizn reguluje 

zatwierdzona przez Zarząd Kęty S.A. „Polityka grantów i darowizn”.

6.4 Relacje z instytucjami publicznymi oraz funkcjonariuszami 

publicznych

Relacje z funkcjonariuszami publicznymi muszą być w pełni zgodne 

z zasadami i przepisami, które obowiązują w danym przypadku 

(tzn. z wszelkimi zasadami i przepisami obowiązującymi w danym 

kraju, dotyczącymi funkcjonariuszy publicznych lub ustalonymi 

przez ich pracodawców). Dla uniknięcia wątpliwości zabrania 

się przekazywania jakichkolwiek upominków funkcjonariuszom 

UPOMINKI
ORAZ INNE PRZEJAWY

GOŚCINNOŚCI

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA
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publicznym oraz prowadzenia rozmów dotyczących spraw 

służbowych poza siedzibą danej instytucji publicznej. 

6.5 Wsparcie na cele polityczne

Grupa Kęty nie przekazuje darowizn na cele polityczne.  

6.6 Nepotyzm oraz inne zabronione praktyki w obszarze 

relacji pracowniczych

Zabrania się stosowania nepotyzmu a także zabrania się 

oferowania, przekazywania i przyjmowania korzyści osobistych 

i  majątkowych w zamian za obietnicę lub rzeczywiste 

przeprowadzenie awansu, przyjęcia do pracy, bezpodstawnego 

ograniczenia obowiązków służbowych bez wpływu na poziom 

wynagrodzenia pracownika lub zwolnienia pracownika 

z odpowiedzialności za naruszenie obowiązków pracowniczych, 

regulaminu pracy oraz innych regulacji obowiązujących 

w Grupie Kęty. Szczegółowe zasady obejmujące obszar zarządzania 

personalnego zawarte są w procedurach Orangebook.

6.7 Kontrahenci

Zabrania się przyjmowania od obecnych jak i potencjalnych 

Kontrahentów jakichkolwiek korzyści majątkowych  lub 

osobistych. Należy dbać , aby relacje z Kontrahentami oparte były 

na profesjonalizmie oraz wzajemnym zaufaniu, a wszelkiego 

typu decyzje w zakresie współpracy podejmowane były wyłącznie 

w oparciu o merytoryczne przesłanki. Grupa Kęty współpracuje 

z Kontrahentami wyłącznie na podstawie pisemnych umów lub 

zamówień a przekazanie towaru lub usługi jest udokumentowane. 

Szczegółowe regulacje dotyczące współpracy z kontrahentami 

zawarte są w procedurach Orangebook.

W umowach z Kontrahentami Grupa Kęty informuje o obowiązu-

jących w Spółce zasadach etyki oraz oświadcza, że sprzeciwia się 

jakimkolwiek przejawom korupcji. Ponadto informuje Kontrahenta 

o możliwości zgłoszenia przez niego ewentualnych przypadków 

naruszenia powyższych zasad w sposób opisany w pkt 7 niniejszej 

polityki.

6.8 System rachunkowości

Grupa Kęty prowadzi zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

rzetelny i przejrzysty system rachunkowości, nie dopuszczając 

do prowadzenia pozaksięgowych transakcji, rejestrowania 

nieistniejących wydatków, używania fałszywych dokumentów 

oraz celowego niszczenia dokumentacji księgowej przed upływem 

terminu przewidzianego prawem. 

7. ZGŁASZANIE NARUSZENIA

Niniejsza Polityka jest uszczegółowieniem wytycznych zawartych 

w Kodeksie Etycznym Grupy Kęty, dlatego też zgłaszanie 

potencjalnych naruszeń polityki obywa się w trybie i na zasadach 

analogicznych  do zgłaszania naruszeń Kodeksu Etycznego Grupy 

Kęty, tj. 

W pierwszej kolejności wszelkie wątpliwości związane z możli-

wością naruszenia zasad zawartych w niniejszym dokumencie 

należy zgłaszać w dobrej wierze bezpośredniemu przełożonemu, 

przełożonemu wyższego szczebla, w uzasadnionych przypadkach 

prezesowi zarządu danej spółki.

W przypadku braku skuteczności powyższej ścieżki postepowania 

lub z innych znanych zgłaszającemu powodów, oficjalne 

zgłoszenie zachowania/sytuacji naruszającej przyjęte w niniejszym 

dokumencie zasady należy zgłosić bezpośrednio do Rzecznika 

Etyki Biznesu korzystając z jednego z trzech dostępnych kanałów:

1. Elektronicznie na adres:
 etyka@grupakety.com
2. Listownie na adres Rzecznik Etyki Biznesu:
 Biuro Zarządu GRUPA KĘTY S.A.
 ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
3. Bezpośrednio do Rzecznika Etyki Biznesu:
 Biuro Zarządu GRUPA KĘTY S.A.
 ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała

RZETELNY 
I PRZEJRZYSTY

SYSTEM 
RACHUNKOWOŚCI
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ELEKTRONICZNIE NA ADRES

 etyka@grupakety.com

LISTOWNIE NA ADRES 
RZECZNIK ETYKI BIZNESU

 Biuro Zarządu GRUPA KĘTY S.A. 

 ul. Warszawska 153

43-300 Bielsko-Biała

BEZPOŚREDNIO DO 
RZECZNIKA ETYKI BIZNESU

 Biuro Zarządu GRUPA KĘTY S.A. 

 ul. Warszawska 153

43-300 Bielsko-Biała

_ Każdy z nas jest zobowiązany zapoznać się i postępować zgodnie 

z niniejszym dokumentem. 

_ W pierwszej kolejności wszelkie wątpliwości związane 

z możliwością naruszenia zasad zawartych w niniejszym 

dokumencie należy zgłaszać w dobrej wierze bezpośredniemu 

przełożonemu, przełożonemu wyższego szczebla, w uzasadnio-

nych przypadkach prezesowi zarządu danej spółki.

W przypadku braku skuteczności powyższej ścieżki postępowania 

lub z innych znanych zgłaszającemu powodów, oficjalne 

zgłoszenie zachowania/sytuacji naruszającej przyjęte w niniej-

szym dokumencie zasady należy zgłosić bezpośrednio do 

Rzecznika Etyki Biznesu Grupy Kęty korzystając z jednego z trzech 

dostępnych kanałów: elektronicznie, listownie lub osobiście.

Zgłoszenie naruszenia można dokonać w sposób anonimowy, 

w zależności od decyzji zgłaszającego.  Zgłoszenie anonimowe 

będzie rozpatrywane w sposób identyczny do pozostałych 

zgłoszeń.

_ Zgłoszenie naruszenia Kodeksu Etycznego nie może mieć 

wpływu na jakiekolwiek konsekwencje dla zgłaszającego. 

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zgłoszenie niesie znamiona 

składania fałszywych zarzutów lub nadużywania procedury 

zgłaszania naruszeń. Zgłoszenie takie może zostać potraktowane 

jako naruszenie zasad zawartych w Kodeksie Etyki z wszystkimi 

konsekwencjami z tym związanymi.

_ Menedżerowie wszystkich szczebli powinni wskazywać na 

ważność stosowania się do zaleceń “Zasad etyki…”, szczególnie 

poprzez osobisty przykład.

_ Naruszenie zasad zapisanych w “Zasadach etyki…” może być 

powodem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego z wszystkimi 

sankcjami przewidzianymi prawem pracy.

PRZESTRZEGANIE ZASAD
ZAWARTYCH W NINIEJSZYM
DOKUMENCIE
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