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SŁOWO WSTĘPU 

 

Drodzy współpracownicy, u podstaw sukcesu naszej firmy prócz świadczenia najwyższej jakości 

usług leży wartość nadrzędna jaką jest zaufanie, którym obdarzają nas nasi Klienci i Kontrahenci. 

Owa wartość będąca fundamentem, na którym wspólnie budujemy sukces TARKON jest 

wypadkową rzetelności, uczciwości, a także ogólnych norm etycznych, które kreują wizerunek 

naszej firmy, zarówno na zewnątrz jak i w strukturach pracowniczych. 

 

Naszą misją jest podążanie drogą wartości etycznych, standardów podejmowania decyzji 

kierowniczych, zachowań pracowniczych i funkcjonowania firmy na rynku. Etyczne 

postępowanie stanowi aktywa świadczące o naszej odpowiedzialności względem interesariuszy, 

czyli wszystkich, którzy tworzą markę TARKON i z którymi nasza firma współdziała. Wskazanie 

wartości wspólnych, jasne sformułowanie wizji i misji firmy, określenie jej standardów etycznych 

i zawodowych jak również monitorowanie i przestrzeganie przyjętych norm są elementami 

wspólnego sukcesu. 

 

Niniejszy KODEKS ETYKI W TARKON jest przejawem naszej odpowiedzialności, ale także 

zbiorem zasad jakimi każdy z nas powinien się kierować w podejmowaniu decyzji, kontaktach 

biznesowych, a także w codziennym funkcjonowaniu firmy. 

 

 

    Piotr Skowron 

         Prezes Zarządu Tarkon Sp. Z o.o.  

 

 

 

 

TARNOBRZEG, 07 WRZEŚNIA 2020 
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JAK KORZYSTAĆ Z KODEKSU 

Celem niniejszego rozdziału jest przekazanie wszystkim pracownikom ogólnych informacji o etyce i codziennym 

stosowaniu jej zasad. Zawarty na dalszych stronach opis nie jest w żadnym razie wyczerpujący. Jego celem jest raczej 

przedstawienie ducha i intencji kryjących się za kodeksem etyki firmy oraz pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji 

z punktu widzenia etyki. 

Etyka polega na podejmowaniu stosownych działań w należyty sposób. Podstawowe zasady etyki to: 

- uczciwość i otwartość 

- odpowiedzialność 

- sprawiedliwość 

- wzajemny szacunek i poszanowanie godności 

Etyka to nastawienie na optymalne działanie w biznesie, zgodne z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki. 

Podstawowym założeniem jest wymóg świadomego i jednoznacznego zobowiązania się do właściwego postępowania 

w każdej sytuacji, bycia otwartym i działania w sposób uczciwy i prawy. 

Stosowanie zasad etyki w praktyce obejmuje relacje w miejscu pracy. Dotyczy to wzajemnych stosunków pomiędzy 

pracownikami oraz stosunków między pracownikami a organizacją i jej otoczeniem w trakcie pełnienia obowiązków 

służbowych. W każdej większej organizacji opracowuje się zasady i wytyczne, aby upewnić się, że działania 

pojedynczych pracowników i ich grup nie wpłyną niekorzystnie na wizerunek i pozycję firmy jako całości, a działalność 

firmy nie przyniesie uszczerbku stronom trzecim. Dokonywanie wyborów, stosowanie zasad i podejmowanie działań 

powinno odbywać się zgodnie z prawem, konstytucją, w sposób sprawiedliwy, stosowny i w dobrej wierze. Podejmując 

decyzje natury etycznej, należy stosować najbardziej rygorystyczne normy i dokonywać optymalnych wyborów. Ścisłe 

przestrzeganie norm pozwoli przyczynić się do zapewnienia prawości i podtrzymania dobrej reputacji firmy oraz 

zdobycia zaufania otoczenia, z którymi nawiązywane są kontakty. Podejmowanie decyzji natury etycznej wymaga 

dobrego zrozumienia zarówno własnych wartości i zasad,  jak i wartości i zasad firmy. Wymagana jest tutaj również 

zdolność własnej sensownej oceny sytuacji i gotowość do przyjęcia odpowiedzialności za swoje działania. Wszyscy 

pracownicy mają nie tylko prawo, ale i obowiązek podania w wątpliwość ewentualnych nieetycznych zachowań oraz 

zgłaszania przełożonym. 

W celu rozstrzygnięcia konkretnych problemów etycznych zapoznaj się z dalszymi działami niniejszego dokumentu lub 

zwróć się o pomoc bezpośrednio do swojego przełożonego. 

 

CEL KODEKSU 

Celem Kodeksu jest zobowiązanie pracowników, współpracowników, dostawców i strony zainteresowane TARKON do 

etycznego postępowania i etycznych zachowań w biznesie oraz do promowania zachowań zgodnych z Kodeksem. 

Oczekuje się, że wszyscy pracownicy będą rozumieć i przestrzegać podstawowe zasady zawarte w Kodeksie 

(„Zasady”).  
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Kodeks pomaga wszystkim pracownikom: 

- zapobiegać występowaniu zachowań niezgodnych z prawem lub budzących wątpliwości 

- powstrzymać takie postępowanie niezwłocznie po tym, jak zostanie ujawnione 

- podejmować należyte działania w przypadku naruszenia przez pracowników naszych Zasad lub polityk 

- wdrażać w politykach i procedurach zmiany zapobiegające ponownemu wystąpieniu naruszeń 

Zmiany takie mogą wymagać uczestnictwa w programach doszkalających. 

 

STRUKTURA KODEKSU 

Niniejszy Kodeks opracowano na podstawie Wizji, Misji i Wartości TARKON. Wszyscy pracownicy spółek należących 

do TARKON zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu. 

Kodeks składa się z Zasad, które zdefiniowano i pogrupowano w następujących kategoriach: 

1. Zasady ogólne, 

2. Misja, wizja i wartości, 

3. Zasady etyki, 

4. Relacje z osobami trzecimi, 

5. Polityka personalna, 

6. Środowisko pracy, 

7. Ład korporacyjny, 

8. Ochrona własności i prywatności. 

 

JAKIE PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE 

Pracownicy TARKON powinni przestrzegać wszystkich lokalnych, państwowych oraz międzynarodowych aktów 

i uregulowań prawnych, które mają zastosowanie do działalności Grupy. W przypadku braku pewności co do 

zastosowania danego uregulowania lub co do jego interpretacji należy skonsultować się z przełożonym lub z Działem 

Prawnym. 

Działalność Grupy w wielu obszarach podlega złożonej i zmiennej legislacji w zakresie krajowych i międzynarodowych 

stosunków handlowych. Niezależnie od jurysdykcji, pod którą podlega dany Oddział Grupy, nieznajomość prawa nie 

usprawiedliwia jego złamania. 
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TARKON kładzie nacisk na postępowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji i prawa 

antymonopolowego obowiązującymi w kraju, w którym prowadzi działalność oraz nie podejmuje działań, które mogłyby 

zostać uznane za niezgodne z prawem. 

Porozumienia lub umowy mogą zostać uznane za niezgodne z prawem nawet jeśli nie zostały sporządzone w formie 

pisemnej, jeżeli na podstawie działań jednej ze stron można dowieść, że prawo zostało złamane. Dlatego nie należy 

brać udziału w żadnych formalnych ani nieformalnych rozmowach, porozumieniach, uzgodnieniach ani projektach 

dotyczących ustalania cen, warunków sprzedaży lub ofert przetargowych, podziału rynku, klientów lub innych działań 

ograniczających lub mogących ograniczać swobodę konkurencji, a w których uczestniczą również podmioty 

konkurencyjne dla Grupy. 

W przypadku naruszenia przepisów antymonopolowych sądy mogą nakładać na pracowników firmy jak i na samą firmę 

wysokie kary, w pewnych okolicznościach nawet kary pozbawienia wolności na wiele lat. Ze względu na ryzyko 

odpowiedzialności prawnej Grupy, wynikającej zarówno z prawa cywilnego jaki karnego, TARKON wyciągnie 

odpowiednie konsekwencje w stosunku do pracowników łamiących prawo. Uzasadnienia takie jak brak odpowiedniej 

wiedzy, nadgorliwość, dobra wola lub presja czasowa niepozwalająca na konsultację z Działem Prawnym, nie będą 

uznawane jako usprawiedliwienie. Wszelkie wątpliwości dotyczące stosowania przepisów o ochronie konkurencji 

i regulacji antymonopolowych powinny być kierowane do działu prawnego przed podjęciem jakichkolwiek działań. 

 

ZAKRES PODMIOTOWY  

Przepisy Kodeksu obowiązują do wszystkich pracowników i współpracowników spółek w Grupy TARKON, w skład której 

wchodzą: Tarkon Sp. z o.o., Me-Bu Sp. z o.o., Tarkon Me-Bu Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Tarkon Projekt Sp. z 

o.o., BUD-HRD WS-DIC Sp. z o.o., spółka komandytowa, FMS Sp. z o.o., dostawców materiałów i usług do spółek z 

Grupy oraz inne zainteresowane strony. 

Członkowie Zarządu zobowiązani są do stosowania zasad Kodeksu przy ustalaniu celów działalności Grupy, 

planowaniu inwestycji i realizacji projektów, a także we wszelkich decyzjach i czynnościach związanych z zarządzaniem 

przedsięwzięciami podejmowanymi przez podmioty Grupy.  

Również osoby zajmujące stanowiska kierownicze, których praca polega na konkretnej realizacji ustalonych wytycznych 

winny opierać swoje działania na tych samych zasadach, zarówno w relacjach wewnątrz Grupy. Pracownicy i niezależni 

współpracownicy Grupy, a także partnerzy biznesowi w relacjach gospodarczych oraz wszystkie osoby związane 

z Grupą jakąkolwiek relacją o charakterze gospodarczym, zobowiązane są do postępowania zgodnego 

z postanowieniem Kodeksu. 

Każdy z pracowników zobowiązany jest do wypełniania swoich obowiązków w sposób uczciwy, zaangażowany 

i profesjonalny, a także zgodny z prawem. Wszelkie stosunki między pracownikami, na dowolnym szczeblu, a także 

pomiędzy pracownikami i osobami trzecimi spoza Grupy, winny cechować się poprawnością, gotowością do 

współdzielenia, lojalnością i wzajemnym szacunkiem. 
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Realizowane działania, czynności, negocjacje oraz jakiekolwiek inne kroki podejmowane przez pracowników Grupy 

w ramach ich obowiązków winny charakteryzować się właściwym zarządzaniem, pełna przejrzystością i kompletnością 

informacji, a także zgodnością z procedurami wewnętrznymi. 

ZOBOWIĄZANIA FIRMY 

TARKON zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z wszelkimi obowiązującymi 

przepisami i regulacjami prawnymi, którym podlega prowadzenie działalności biznesowej.  

Zostaje powołany specjalny organ wewnętrzny (dalej zwany ”Rzecznikiem ds. Etyki”), przez co Grupa TARKON 

zapewnia: 

- możliwie najszersze propagowanie Kodeksu wśród pracowników i kontrahentów; 

- propagowanie informacji, szkolenie i objaśnianie wykładni Kodeksu, 

- aktualizację Kodeksu, 

- prowadzenie postępowań wyjaśniających, informując i współpracując w przypadku stwierdzenia naruszeń 

postanowień Kodeksu. 

 

ZOBOWIĄZANIA PRACOWNIKÓW I NIEZALEŻNYCH KONTRAHENTÓW  

Każdy z pracowników i współpracowników firmy zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami zawartymi 

w niniejszym Kodeksie, a także do: 

- niepostępowania w sposób niezgodny z postanowieniami Kodeksu, 

- informowania przełożonych lub Rzecznika ds. Etyki o przypadkach naruszeń postanowień Kodeksu w Grupie 

TARKON;  

- współpracy z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi , odpowiedzialnymi za wyjaśnianie przypadków naruszeń; 

- niepodejmowania żadnych działań i przedsięwzięć, które mogłyby być niezgodne z treścią Kodeksu. 

Obowiązkiem każdego pracownika lub współpracownika, kontaktującego się z osobami trzecimi, które w jakikolwiek 

sposób współpracują lub utrzymują relacje z Grupą jest: 

- stosowne poinformowanie ich o postanowieniach niniejszego Kodeksu, 

- egzekwowanie przestrzegania postanowień Kodeksu podczas realizacji działań wynikających ze współpracy lub 

innych relacji utrzymywanych z Grupą TARKON, 

- podjęcie stosownych kroków, przewidzianych Kodeksem, w przypadku naruszania przez osoby trzecie obowiązku 

przestrzegania postanowień Kodeksu. 
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RZECZNIK DS. ETYKI 

Grupa TARKON utworzyła funkcję Rzecznika ds. Etyki, który wypełnia następujące obowiązki: 

- nadzór nad przestrzeganiem postanowień Kodeksu, poprzez sprawdzanie doniesień o jego możliwych naruszeniach, 

a także prowadzenie, za uprzednim powiadomieniem i w miarę potrzeb we współpracy z Zespołem Audytu 

Wewnętrznego Grupy TARKON niezbędnych postępowań wyjaśniających, 

- rozpowszechnianie i sprawdzanie znajomości Kodeksu, poprzez opracowywanie programów i działań informacyjnych, 

ułatwiających zrozumienie jego zapisów, 

- wydawanie wytycznych i procedur operacyjnych, ograniczających ryzyko występowania naruszeń postanowień 

Kodeksu, a także, w miarę potrzeb, stała aktualizacja jego treści, 

- przekazywanie propozycji zmian dotyczących aktualizacji Kodeksu do Zespołu Audytu Wewnętrznego Grupy TARKON 

- wspieranie pracowników w przestrzeganiu Kodeksu 

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących przestrzegania zasad Kodeksu 

- podejmowanie czynności wyjaśniających w sprawie naruszenia zasad etycznego postepowania 

- podejmowanie czynności mających na celu polubowne rozstrzygnięcie konfliktów wynikających z zasad Kodeksu. 

Wszyscy pracownicy Grupy Tarkon oraz interesariusze mają możliwość zgłaszania przypadków naruszeń zasad 

Kodeksu. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Rzecznik ds. Etyki. Informację można przedstawić 

Rzecznikowi w drodze: 

- bezpośredniego spotkania 

- rozmowy telefonicznej 

- przesłania na adres email: rzeczniketyki@tarkon.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej. Rzecznik zapewnia dyskrecję wszystkim osobom 

zgłaszającym naruszenie. Po otrzymaniu zgłoszenia, Rzecznik analizuje sprawę samodzielnie lub angażuje inne osoby. 

Które będą stanowiły wsparcie podczas wyjaśniania problemu oraz podejmowania działań. O naruszenia zasad oraz 

podjętych działaniach, Rzecznik informuje Dyrektora/Kierownika obszaru, w którym nastąpiło naruszenie. Osoba 

zgłaszająca otrzymuje odpowiedź dotyczącą rozpatrzenia zgłoszenia. Pracownicy mogą również zgłaszać naruszenia 

przestrzegania zasad Kodeksu, przełożonemu. W przypadkach szczególnych wymagających rozstrzygnięcia 

w szerszym gremium zgłoszenia Rzecznik ds. Etyki zwraca się z wnioskiem do Zarządu Spółki o powołanie zespołu 

tzw. Komisji Kontroli Wewnętrznej.  

Niedopuszczalne jest sytuacja poniesienia jakichkolwiek konsekwencji w wyniku zasygnalizowania w dobrej wierze 

ewentualnego naruszenia postanowień Kodeksu lub zwrócenia się z prośbą o wyjaśnienia.  

Wszystkie działania wyjaśniające zgłoszoną sytuację, są prowadzone w sposób chroniący tożsamość i dobre imię 

osoby, której zgłoszenie dotyczy.  

mailto:rzeczniketyki@tarkon.pl
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SKUTECZNOŚĆ KODEKSU I KONSEKWENCJE JEGO NARUSZENIA 

Przestrzeganie zapisów Kodeksu należy traktować jako istotną część obowiązków służbowych pracownika, jak 

i również niezależnych kontrahentów. Postępowanie pracownika, stanowiące naruszenie wyżej wymienionych zapisów, 

będzie traktowane jako naruszenie spoczywającego na pracowniku obowiązku do chowania należytej staranności przy 

wykonywaniu powierzonych mu zadań, za co ponosi on osobistą odpowiedzialność, na równi z wykonywaniem poleceń 

służbowych pracodawcy, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Układu Zbiorowego. 

Jeśli chodzi o możliwość nałożenia na pracownika sankcji, muszą one być zgodne z zapisami zakładowych regulaminów 

pracy, a także Układu Zbiorowego. 

Grupa TARKON zobowiązuje się do wprowadzenia i stosowania, w sposób konsekwentny, bezstronny i jednolity, 

odpowiednich sankcji, proporcjonalnych do stopnia szkodliwości poszczególnych naruszeń, oraz zgodnych 

z obowiązującymi przepisami prawa pracy. 

 

PROŚBY O WSKAZÓWKI 

Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegania standardów etycznych Grupy TARKON i muszą podejmować 

odpowiedzialne działania w celu zapobiegania wszelkim naruszeniom Kodeksu. 

 

ZGŁASZANIE WĄTPLIWOŚCI I ZASTRZEŻEŃ 

W razie zaobserwowania zachowania budzącego Twoje wątpliwości, lub takiego, które może stanowić naruszenie 

naszego Kodeksu, należy bezzwłocznie zgłosić tę kwestię. Dzięki temu Grupa będzie miała możliwość, aby zająć się 

sprawą i podjąć działania korygujące, najlepiej zanim dojdzie do naruszenia prawa lub zanim pojawi się ryzyko dla 

zdrowia, bezpieczeństwa lub reputacji Grupy. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Każdy pracownik Grupy jest odpowiedzialny za przestrzeganie wartości i zasad TARKON w życiu codziennym oraz za 

podejmowanie starań, by nasze zasady postępowania były ogólnie szanowane. Postępowanie naruszające te zasady 

podlega karom dyscyplinarnym, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę, w oparciu o regulacje i procedury, które mają 

zastosowanie w takich przypadkach. 

 

ZNAJOMOŚĆ KODEKSU I POTWIERDZENIE  

Aby pomóc w zapewnieniu zgodności z niniejszym Kodeksem, Grupa wymaga, aby wszyscy pracownicy 

i współpracownicy byli zaznajomieni z treścią Kodeksu czego potwierdzeniem jest podpisanie Potwierdzenia 
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znajomości niniejszego dokumentu, a tym samym zobowiązania do przestrzegania jego postanowień. Brak zapoznania 

się z Kodeksem lub brak podpisania formularza potwierdzenia nie zwalnia pracownika z przestrzegania Kodeksu. 



 
___________________________________________________________________________________________ 

11 

  

KODEKS ETYKI W BIZNESIE 

 

 2 

NASZA MISJA 

NASZA WIZJA 

NASZE WARTOŚCI 

12

1
12

1 

12

1 



KODEKS ETYKI W BIZNESIE 
______________________________________________________________________________________________ 
 

12 

NASZA MISJA 

Misją Grupy TARKON jest dążenie do perfekcjonizmu biznesowego przekładającego się na dynamiczny i nieustanny 

wzrost wartości Grupy poprzez produkcję i montaż konstrukcji stalowych dla naszych Klientów. Perfekcjonizm 

biznesowy rozumiemy jako doskonałość operacyjną, innowacyjność technologiczną, zaspokajanie zarówno 

zwerbalizowanych, jak i nieuświadomionych potrzeb Klientów, tworzenie nowatorskich modeli biznesowych, które 

wychodzącą naprzeciw międzynarodowym trendom i zmianom cywilizacyjnym, a także proaktywne kreowanie 

unikatowego wizerunku Grupy. To właśnie w oparciu o te zasady w naszej misji zmierzamy do stałego rozwijania 

i podnoszenia jakości dostarczanych usług, rozwijanie nowych rozwiązań w branży konstrukcji stalowych, poszerzanie 

oferty i dbanie o jej kompleksowość, a także upraszczanie owych rozwiązań w odbiorze naszych Klientów 

i kontrahentów. 

NASZA WIZJA 

Aspiracją Grupy TARKON jest osiągnięcie pozycji niekwestionowanego, wyznaczającego standardy lidera rynkowego 

w zakresie produkcji i montażu konstrukcji stalowych, a także rozwijania procesów wspomagających i rozwiązań 

technologicznych, czego motorem napędowym jest wspólna pasja w tworzeniu rozwiązań upraszczających życie 

klientów i troska o ich satysfakcję. 

NASZE WARTOŚCI  

Wartości, którym hołdujemy definiują nie tylko nasz styl pracy, jej efekty, ale także nas samych. Mają wpływ na działanie 

oraz sposób w jaki współpracujemy z naszymi klientami, kontrahentami i podwykonawcami, a także na otoczenie 

w jakim funkcjonujemy. System wartości w obrębie Grupy TARKON daje nam poczucie, że dokonując wyborów 

i nakreślając wspólny kierunek rozwoju kierujemy się tymi samymi zasadami w obrębie całej organizacji. 

Nasze najważniejsze wartości to:  

- satysfakcja Klienta osiągana poprzez rzetelność i szybkość działania 

- transparentność 

- konsekwencję i skuteczność w działaniu, która w długim okresie przekłada się na lojalność względem Grupy 

- pasja, jest ona unikalną wartością, która niemożliwe czyni możliwym 

- innowacyjne podejście do biznesu - oparte na kreatywności intuicyjnej prostocie rozwiązań i ciągłym doskonaleniu się 

- praca zespołowa - oparta na zaufaniu i wzajemnym szacunku 

- zaangażowanie i odpowiedzialność, uczciwość i przestrzeganie zasad etyki w biznesie, 

- profesjonalizm zawodowy 

- przestrzeganie zasad  zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
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- dostosowywanie usług i rozwiązań do potrzeb i oczekiwań naszych klientów, 
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UCZCIWOŚĆ 

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i fundamentalnymi zasadami etyki w biznesie; praworządność 

i uczciwość są bowiem czynnikami niezbędnymi do pozyskania szacunku i stabilności, bez których niemożliwe jest 

zrealizowanie wyznaczonej misji. 

Bądź uczciwy wobec wszystkich!!! 

 

PROFESJONALIZM 

Profesjonalizm to kapitał warunkujący sukces. Pamiętamy, aby nieustannie podnosić swoje kwalifikacje w obszarach 

związanych z działalnością TARKON. W miarę możliwości, Grupa angażuje się w rozwój pracowników poprzez 

organizację szkoleń, warsztatów oraz włączając w projekty zapewniające rozwój zawodowy. 

 

POUFNOŚĆ 

Gwarantujemy poufność danych i informacji, które są w naszym posiadaniu. Każdemu pracownikowi zabronione jest 

wykorzystywanie informacji niejawnych w celach, które nie są związane z wykonywaniem ich obowiązków zawodowych. 

 

KONFLIKT INTERESÓW  

Nasi pracownicy podejmują wiele działań w życiu prywatnym. Konflikt interesów powstaje, gdy osobiste, społeczne lub 

finansowe działania pracownika lub bliskiego członka jego rodziny mogą potencjalnie wpłynąć na lojalność 

i obiektywność pracownika wobec Grupy. Konflikty takie mogą budzić wątpliwości w zakresie jakości podejmowanych 

decyzji biznesowych oraz prawości osoby, która je podejmuje. 

Ogólną zasadą, którą należy się kierować, jest unikanie rzeczywistego konfliktu interesów oraz zachowań, które 

wyglądają na konflikt interesów, a jeśli nie można tego uniknąć, należy konflikt ujawnić i podjąć odpowiednie działania. 

Żeby zrozumieć, czy dana sytuacja może doprowadzić do konfliktu interesów, należy rozważyć następujące pytania: 

- Czy pracownik Grupy lub osoba z zewnątrz może sądzić, że dana sytuacja wpłynie na to, jak będę wykonywał pracę 

dla Grupy? 

- Czy ja lub moja rodzina, możemy osobiście coś zyskać z tytułu relacji z osobą trzecią współpracującą z TARKON lub 

odwrotnie? 

- Czy ta sytuacja może wpłynąć na decyzje, które ja mógłbym podjąć w TARKON? 

- Czy czuję się do czegoś zobowiązany, ze względu na relacje, które utrzymuję z osobą trzecią współpracującą 

z TARKON? 

- Czy byłbym zakłopotany, gdyby ktokolwiek w Spółce wiedział o tej sytuacji? 
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- Jak ta sytuacja może wyglądać dla kogoś spoza TARKON, np. dla innego klienta; czy podałby w wątpliwość uczciwość 

naszego postępowania? 

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi „tak” lub „może”, lub jeśli osoba trzecia może odpowiedzieć 

„tak” lub „może”, to powstał konflikt interesów. 

Wszyscy pracownicy powinni utrzymywać wysoki stopień rzetelności w codziennej pracy i unikać jakichkolwiek działań, 

które tworzą, lub sprawiają wrażenie tworzenia się konfliktu między interesami osobistymi pracownika a interesami 

firmy.  

 

ZAKAZ KORUPCJI 

W związku z prowadzeniem w jakiejkolwiek formie działalności gospodarczej żaden pracownik ani pełnomocnik 

przedsiębiorstwa nie może dostarczać niedozwolonych korzyści kontrahentom, ich pracownikom i pełnomocnikom lub 

innym osobom trzecim ani wymagać tych korzyści czy też pozwolić sobie na ich obiecywanie lub przyjmowanie, dotyczy 

to zwłaszcza korzyści finansowych. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy rodzaj i zakres tych korzyści wiąże się 

z niedopuszczalnym oddziaływaniem na podejmowanie działań i decyzje odbiorcy. Niedopuszczalne jest również 

wykorzystywanie osób trzecich (np. doradców, banki, maklerów, lobbystów, sponsorów, przedstawicieli lub innych 

pośredników) do ominięcia tej zasady. 

 

POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE I DYSCYPLINARNE 

Grupa TARKON poważnie podchodzi do wszystkich zgłoszeń potencjalnych niewłaściwych zachowań. Wyjaśnimy 

sprawę, zachowując poufność, ustalimy czy Kodeks lub prawo nie zostały naruszone i zastosujemy odpowiednie 

działania korygujące. W razie zaangażowania w kodeksowe postępowanie wyjaśniające należy ściśle współpracować 

oraz udzielać kompletnych i uczciwych odpowiedzi na pytania. Za każde naruszenie Kodeksu ustalona zostanie kara 

dyscyplinarna, uzależniona od charakteru naruszenia, czynników ograniczających i nasilających oraz ewentualnej 

poprzedniej kary (lub zakresu kary). Kara dyscyplinarna za naruszenia Kodeksu ma szeroki zakres, w tym między 

innymi może obejmować jedno lub więcej z wymienionych poniżej działań:  

- upomnienie ustne 

- naganę pisemną  

- rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia 

Grupa TARKON stosuje zasadę bezwzględnego braku akceptacji dla kradzieży aktywów Grupy, w tym między innymi 

gotówki, produktów i czasu. Poza tym możemy dochodzić zwrotu strat lub pokrycia szkód w postępowaniu cywilnym 

lub przekazać sprawę do władz lokalnych w celu podjęcia postępowania karnego. Wszelkie działania dyscyplinarne 

zostaną podjęte zgodnie z obowiązującym prawem i porozumieniami zbiorowymi. Naruszenia niniejszego Kodeksu nie 

stanowią jedynej podstawy działania dyscyplinarnego. Grupa dysponuje również innymi politykami i procedurami, 

których naruszenie może skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych. 
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ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH 

Grupa docenia pomoc pracowników, którzy identyfikują potencjalne problemy wymagające rozwiązania. Każdy odwet 

na pracowniku, który uczciwie dokonał zgłoszenia, stanowi naruszenie Kodeksu. Uczciwe zgłoszenie wątpliwości lub 

udział w postępowaniu wyjaśniającym nie może stanowić podstawy żadnych niekorzystnych działań wobec pracownika, 

w tym degradacji, zawieszenia, utraty świadczeń, gróźb, molestowania czy dyskryminacji. Jeżeli pracujesz z kimś, kto 

zgłosił wątpliwości lub przedstawił informacje o postępowaniu wyjaśniającym, powinieneś w dalszym ciągu traktować 

taką osobę z szacunkiem. Jeżeli jesteś przekonany, że przeciwko Tobie podjęto działania odwetowe, zgłoś sprawę 

swojemu Rzecznikowi ds. Etyki lub Radcy Prawnemu. 

 

WNOSZENIE FAŁSZYWYCH OSKARŻEŃ 

Grupa będzie chronić każdego pracownika, który uczciwie zgłosi wątpliwości, ale świadome dokonywanie fałszywych 

oskarżeń, okłamywanie osób prowadzących postępowanie wyjaśniające, zakłócanie lub odmowa współpracy 

w kodeksowym postępowaniu wyjaśniającym stanowią naruszenie niniejszego Kodeksu. Uczciwa komunikacja nie 

oznacza, że musisz mieć rację, gdy zgłaszasz obawy; wystarczy, że jesteś przekonany, iż dostarczane przez Ciebie 

informacje są precyzyjne. 

 

KONKURENCJA I UCZCIWE POSTĘPOWANIE 

Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy konkurują na rynku uczciwie. Nie stosują nieetycznych lub nielegalnych 

praktyk biznesowych. Kradzież informacji zastrzeżonych, posiadanie informacji uzyskanych bez zgody właściciela, lub 

nakłanianie do ujawnienia tych informacji przez byłych lub obecnych pracowników innych firm jest zabronione. Wszyscy 

pracownicy powinni dążyć do przestrzegania prawa i uczciwie traktować klientów, dostawców, konkurentów 

i współpracowników. 

 

PREFERENCYJNE TRAKTOWANIE I PREZENTY 

Nie wolno wykorzystywać stanowiska zajmowanego w TARKON w celu przyjmowania korzyści osobistych od osób 

współpracujących lub starających się nawiązać współpracę z Grupą. W związku z tym, niedopuszczalne jest 

przyjmowanie osobistych korzyści, takich jak gratyfikacje finansowe, prezenty, pożyczki, usługi, wycieczki, wyjazdy 

wakacyjne czy szczególne przywileje, zakwaterowanie i warunki mieszkaniowe, za wyjątkiem drobnych przedmiotów 

reklamowych o małej wartości. 

Wszelkie zaproszenia na wydarzenia i spotkania towarzyskie muszą mieć skromny charakter, a ich celem powinno być 

ułatwienie osiągnięcia celów biznesowych. Na przykład, jeżeli ktoś oferuje nam bilet wstępu na imprezę sportową lub 

kulturalną, powinien również sam wziąć w niej udział. Co do zasady, można przyjmować zaproszenia na poczęstunek 

pod warunkiem że nie wiążą się one z wysokimi kosztami, nie zdarzają się zbyt często i są w miarę możliwości 
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odwzajemniane. Ponieważ powyższe wytyczne nie są w stanie przewidzieć wszystkich ewentualności, wymagana jest 

rozsądna ocena sytuacji. Stwierdzenie „wszyscy tak robią” nie jest wystarczającym uzasadnieniem. W przypadku 

trudności z oceną, czy dany prezent lub propozycja mieści się w przyjętych normach biznesowych, należy odpowiedzieć 

sobie na następujące pytania: 

- Czy ma to bezpośredni związek z działaniami biznesowymi? 

- Czy prezent jest małej wartości, stosowny i czy jest w dobrym tonie? 

- Czy czułbym się komfortowo opowiadając innym klientom i dostawcom, że przyjąłem lub wręczyłem taki prezent? 

- Czy czułbym się komfortowo opowiadając o tym innym pracownikom? Przełożonym? Rodzinie? Mediom? 

- Czy nie będę się czuł zobowiązany do wyświadczenia przysługi w zamian za otrzymany prezent? 

- Czy jestem pewien, że przyjęcie tego prezentu nie będzie stało w sprzeczności z prawem lub zasadami 

obowiązującymi w Spółce? 

Od pracowników Grupy oczekuje się, że nie będą oferować prezentów ani wyświadczać przysług wykraczających poza 

zwykłe działania służbowe na rzecz obecnych lub potencjalnych klientów, ich pracowników lub przedstawicieli, z którymi 

Grupa TARKON ma podpisane umowy lub ma zamiar je negocjować. Upoważnieni pracownicy mogą wydawać 

rozsądne sumy, aby podjąć obecnych lub potencjalnych klientów lub inne osoby mające styczność z Grupą, pod 

warunkiem, że takie działanie będzie stosowne do zajmowanego przez nich stanowiska, będzie związane z rozmowami 

biznesowymi i rachunki zostaną zachowane do wglądu. 

W razie wątpliwości należy skontaktować się z przełożonym lub Działem Prawnym. 
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PRACA Z INNYMI 

W naszej Spółce promujemy politykę równych szans. Decyzje dotyczące obsadzania stanowisk oraz przyznawania 

nagród podejmowane są na podstawie kwestii merytorycznych, bez względu na kolor skóry, religię, płeć, orientację 

seksualną, status obywatela, wykształcenie, pochodzenie lub stopień sprawności. Będziemy przestrzegać 

obowiązującego prawa w zakresie zatrudnienia i oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy będą traktować się 

z godnością i szacunkiem. 

 

RELACJE ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI  

Relacje między pracownikami opieramy w pierwszej kolejności na wzajemnym szacunku.  

Każdy pracownik winien partycypować w życiu firmy ze szczególnym uwzględnieniem: 

- kultury osobistej 

- cierpliwości i łagodności w rozmowach 

- uczciwości i szczerości 

Pracownicy Grupy powinni być uczciwi względem swoich przełożonych, jak również kolegów i koleżanek. Nie powinni 

stosować tzw. „białego kłamstwa”, uciekać od szczerej odpowiedzi, bądź też wymigiwać się od odpowiedzialności. 

Każdy z pracowników powinien dbać o poziom kultury w rozmowach z innymi, w szczególność mieć na względzie to, 

by ich postawa nie uraziła innych, jak również prowadzić rozmowy w sposób merytoryczny z poszanowaniem rozmówcy 

- nie przerywając nie uprzedzając odpowiedzi. 

O ile każdy z nas winien by otwarty na konstruktywną krytykę swojej pracy, której celem jest tylko i wyłącznie 

podniesienie jakości owej pracy, tak każdy w imię wzajemnej tolerancji powinien powstrzymywać się od krytyki 

prywatnych postaw współpracowników lub sposobu bycia. 

W Spółce dbamy o eliminowanie uprzedzeń, tak by pracownicy nie oceniali z góry, nie uprzedzali się do innych 

i podchodzili do siebie obiektywnie. 

W obrębie Grupy TARKON nie tolerujemy publicznego piętnowania innych. Każda kwestia sporna powinna być 

załatwiana w sposób taktowny i bez zbędnego udziału osób trzecich. 

Obowiązkiem każdego pracownika, w zakresie dotyczącym jego zadań służbowych, jest: 

- ścisłe przestrzeganie procedur wewnętrznych związanych z wyborem współpracowników, 

- wybieranie wyłącznie osób i przedsiębiorstw o odpowiednich kwalifikacjach i cieszących się dobrą reputacją, 

- niezwłoczne informowanie przełożonego lub Rzecznika ds. Etyki o wszelkich przypadkach naruszeń Kodeksu przez 

niezależnych współpracowników, 
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- włączanie do wszelkich umów o współpracy z niezależnymi kontrahentami jednoznacznych zapisów dotyczących 

obowiązku przestrzegania przez nich Zasad Kodeksu. 

 

RELACJE Z KLIENTAMI I KONTRAHENTAMI 

Pracownicy Grupy TARKON, zgodnie z wszelkimi przepisami chroniącymi konkurencję gospodarkę wolnorynkową, 

zobowiązani są do: 

- przestrzegania postanowień Kodeksu, 

- ścisłego przestrzegania procedur wewnętrznych dotyczących współpracy z klientami, 

- przekazywania dokładnych, prawdziwych i wyczerpujących informacji dotyczących usług oferowanych przez Grupę 

TARKON, umożliwiając tym samym klientom podejmowanie świadomych decyzji, 

- dostarczania usług wysokiej jakości, spełniających uzasadnione oczekiwania klientów i zapewniających ich 

bezpieczeństwo, 

- przekazywania prawdziwych informacji w reklamie i komunikacji handlowej, a także we wszelkich innych formach 

komunikacji w ogóle. 

W sprawach zamówień i zaopatrzenia, a także ogólnie w umowach na dostawę usług, pracownicy winni przestrzegać 

zasad niniejszego Kodeksu oraz procedur wewnętrznych, sporządzając wszelkie związane z tym dokumenty na piśmie. 

Wybór kontrahentów winien opierać się na kryteriach jakości, ceny, opłacalności, zdolności i wydajności. 

W szczególności pracownicy Grupy zobowiązani są do: 

- ścisłego przestrzegania przepisów prawa i procedur wewnętrznych, dotyczących kontrahentów i współpracy z nimi, 

- stosowania obiektywnych i przejrzystych kryteriów wyboru podwykonawców, spośród firm spełniających wszelkie 

stosowne wymogi, 

- prowadzenia współpracy z kontrahentami w sposób zapewniający ich współdziałanie w zapewnieniu zadowolenia 

klientów w zakresie jakości, kosztów i czasu realizacji zamówienia, 

- przestrzegania, w relacjach z kontrahentami, stosownych przepisów prawa oraz postanowień zawieranych 

z kontrahentami umów, 

- przestrzegania, w kontaktach i korespondencji z kontrahentami i klientami, zasad dobrego wychowania i działania 

w dobrej wierze, według najwyższych wymogów poprawności praktyki gospodarczej. 

Pracownikowi nie wolno: 

- przyjmować od nikogo gratyfikacji, w jakiejkolwiek formie, za wykonanie czynności związanej z jego stanowiskiem lub 

sprzecznej z zakresem obowiązków danego stanowiska, 
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- przekazywać ani przyjmować w jakiejkolwiek formie, zarówno pośrednio jak i bez pośrednio, żadnych upominków, 

prezentów czy przejawów gościnności, których obecność mogłaby zaszkodzić wizerunkowi firmy,  

- poddawać się wpływowi, wywieranemu przez osoby trzecie względem Grupy i nieposiadające do tego odpowiedniego 

upoważnienia Grupy, na sposób podejmowania decyzji i/lub wykonywania czynności związanych z ciążącymi na nim 

obowiązkami. 

Pracownik, otrzymujący prezenty lub inne korzyści w jakiejkolwiek postaci, których nie można potraktować jako 

zwyczajowych form grzeczności, zobowiązany jest podjąć z własnej inicjatywy działania prowadzące do odmowy 

przyjęcia danego prezentu lub innej korzyści, a także powiadomić o tym swego przełożonego lub Rzecznika ds. Etyki. 

 

RELACJE Z URZĘDEM OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

Grupa TARKON zobowiązuje się do pełnego i ścisłego przestrzegania reguł stanowionych przez urząd do spraw 

ochrony konkurencji oraz inne organy właściwe do ustalania odpowiednich regulacji w zakresie związanym z jego 

działalnością (np. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Zamówień Publicznych, Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych). Pracownicy Grupy TARKON zobowiązani są do współdziałania z Urzędem Ochrony Konkurencji 

i Konsumenta oraz innymi urzędami regulacyjnymi, w zakresie prowadzonych przez te urzędy inspekcji i postępowań 

wyjaśniających. 

 

RELACJE Z ORGANIZACJAMI I INICJATYWAMI SPOŁECZNYMI 

Grupa TARKON w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, nie finansuje partii politycznych, ruchów, komitetów ani 

innych organizacji politycznych czy związkowych, ani też ich przedstawicieli czy kandydatów, zarówno na terenie Polski 

jak i za granicą, z wyjątkiem świadczeń obowiązkowych na podstawie przepisów prawa. W takim przypadku 

świadczenia te będą przekazywane w ścisłej zgodności z przepisami właściwego prawa i odpowiednio 

udokumentowane. Pracownicy, pragnący brać udział, czy to w imieniu Grupy lub w charakterze jego przedstawicieli czy 

też w imieniu własnym, w różnego rodzaju komitetach lub stowarzyszeniach naukowych, kulturalnych bądź branżowych, 

winni uzyskać odpowiednią zgodę Grupy na tego rodzaju działalność, w oparciu o właściwe procedury wewnętrzne. 

Dodatkowo Grupa wspiera działanie inicjatyw społecznych, klubów sportowych i innych instytucji wspierających 

aktywność fizyczną i rozwój, jak również podmioty takie jak szkoły, gimnazja, uczelnie. Wszelkie przejawy wsparcia 

inicjatyw społecznych i instytucji odbywa się w poszanowaniu kodeksu etyki, a także ma na celu bezinteresowną pomoc 

dowolnym podmiotom. 

 

RELACJE ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU 

Relacje Grupy ze środkami masowego przekazu należą, co do zasady, do kompetencji osób piastujących stanowiska, 

w zakresie obowiązków których mieści się ta sfera, a ich kształt winien odzwierciedlać politykę przekazu informacji 

ustaloną przez Grupę. Pracownikom Grupy nie wolno zatem przekazywać informacji przedstawicielom mediów bez 
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upoważnienia właściwych osób. W każdym przypadku, informacje dotyczące Grupy skierowane do osób spoza Grupy 

winny być dokładne, prawdziwe, kompletne, przejrzyste i spójne. 

 

UZYSKIWANIE ZGODY 

Zgodnie z Kodeksem pewne działania wymagają wcześniejszej pisemnej zgody. Jeżeli zgoda jest wymagana, musi jej 

udzielić bezpośredni przełożony w ewentualnym porozumieniu z Rzecznikiem ds. Etyki. W razie działań powtarzających 

się lub kontynuowanych, taka zgoda powinna być odnawiana co roku lub zawsze w momencie zmiany sytuacji lub 

zmiany przełożonego. Każdorazowo Rzecznik ds. Etyki powinien przekazywać kopie takich zgód do odpowiedniego 

Działu Prawnego, gdzie powinny być one przechowywane, a także - w razie potrzeby - udostępniane audytorom lub 

śledczym. Pracownicy zaproszeni do uczestnictwa w imieniu Grupy TARKON lub jako jego przedstawiciele 

w konferencjach, spotkaniach lub seminariach, bądź do przygotowania artykułów lub innych publikacji, winni uprzednio 

uzyskać akceptację przełożonego odpowiedzialnego za tę sferę, dla treści wystąpień lub innych przygotowywanych 

dokumentów. 

 

RESPEKTOWANIE ZASAD ETYKI PRZEZ PODMIOTY PODLEGŁE  

W swej działalności Grupa TARKON podejmuje współpracę z podmiotami podległymi (Dostawcy, Podwykonawcy), 

których polityka jest zgodna z Kodeksem Etyki Grupy TARKON. Tym samym Grupa w swych działaniach weryfikuje  

postępowania niezgodnie z zasadami etyki ze szczególnym uwzględnieniem kwestii konfliktu interesów i zakazu 

korupcji, a także kwestii zatrudnienia osób nieletnich (o których mowa w Rozdziale 5 niniejszego Kodeksu). 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości względem w/w założeń Grupa dążyć będzie do niezwłocznego 

wyeliminowania ich przez Dostawcę/Podwykonawcę, zaś w przypadkach poważnych naruszeń zastrzega sobie 

możliwość zerwania współpracy działającej na szkodę wizerunku Grupy. 
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RÓWNE SZANSE I SZACUNEK W MIEJSCU PRACY 

Pragniemy tworzyć kulturę wzajemnego szacunku i akceptacji różnic między naszymi pracownikami, 

współpracownikami, klientami, dostawcami i zainteresowanymi stronami. 

Obowiązkiem pracowników jest znajomość Kodeksu i jego przepisów. Wobec po wyższego Grupa zobowiązuje się do 

realizacji programów szkoleniowych i kampanii informacyjnych dotyczących treści Kodeksu. 

Grupa TARKON zobowiązuje się do dbałości o zdrowie psychiczne i fizyczne swoich pracowników, szacunku dla 

indywidualnej osobowości każdego z nich oraz tworzenia warunków pracy wolnych od jakiegokolwiek przymusu i presji. 

Z tego powodu, w trosce o swój wizerunek, Grupa TARKON zastrzega sobie prawo do brania pod uwagę także 

zachowań mających miejsce poza pracą, a - ze względu na swój charakter - sprzecznych z moralnością publiczną. 

Podejmowane będą także wszelkie działania potępiające zachowania obraźliwe i zniesławiające inne osoby. 

Pracownicy natomiast zobowiązani są do współdziałania w zapewnieniu w środowisku pracy atmosfery opartej na 

wzajemnym szacunku oraz do takiego zachowania, które nie uwłacza godności, czci bądź reputacji żadnej osoby. 

 

RÓWNE SZANSE W ZATRUDNIENIU 

Wszystkie decyzje dotyczące zatrudnienia i obsadzania stanowisk w TARKON są podejmowane bez względu na rasę, 

kolor skóry, pochodzenie, wykształcenie, religię lub światopogląd, wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność 

lub inne przyczyny powyższego rodzaju. 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. 

 

ZATRUDNIANIE OSÓB MŁODOCIANYCH 

Grupa TARKON w swej działalności nie zatrudnia osób młodocianych, o których mowa w Art. 190 § 1 Kodeksu Pracy, 

a także osób między 16, a 18 rokiem życia w celu przygotowania zawodowego (Art. 191 § 2 Kodeksu Pracy). Wszystkie 

spółki TARKON w swej działalności zatrudniają jedynie osoby spełniające wewnętrzne wymogi i kwalifikacje zawodowe, 

tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia.  

 

ZASOBY LUDZKIE 

Zasoby ludzkie stanowią zasadniczy element zapewniający istnienie i przyszły rozwój Grupy. W trosce o właściwe 

uznanie zdolności i kompetencji każdego z pracowników, a także o umożliwienie wszystkim zatrudnionym rozwinięcia 

swego potencjału zawodowego, osoby zajmujące się polityką i zarządzaniem zasobami ludzkimi powinny: 

- przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji dotyczących pracowników stosować kryteria oparte na dokonaniach 

i kompetencjach zawodowych 
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- prowadzić rekrutację, zatrudniać, wynagradzać i kierować pracownikami w sposób niedyskryminujący nikogo i równo 

traktujący wszystkich pracowników, bez względu na płeć, wiek, narodowość, religię lub rasę 

- zapewnić każdemu z pracowników równe możliwości we wszystkich aspektach do tyczących jego zatrudnienia 

w Grupie TARKON, w szczególności w zakresie form uznania dla osiągnięć zawodowych, wynagrodzenia, szkoleń, itp. 

 

POLITYKA ANTYMOBINGOWA 

TARKON podejmuje starania, by środowisko pracy było wolne od mobbingu oraz innych form przemocy. Pragniemy 

wyraźnie podkreślić, iż nie akceptujemy mobbingu, ani żadnych innych form przemocy psychicznej zarówno ze strony 

przełożonych, jak i pracowników niższego szczebla. Stwarzanie sytuacji zachęcających do mobbingu bądź stosowanie 

mobbingu może doprowadzić do postępowania dyscyplinarnego. Pracownik, który uważa, że stał się ofiarą mobbingu, 

albo był świadkiem takich praktyk, powinien niezwłocznie zgłosić to swojego bezpośredniego przełożonego lub 

Rzecznika ds. Etyki. Zgłoszenie to powinno być traktowane jako poufne. 

 

PRZECIWDZIAŁANIE MOLESTOWANIU W MIEJSCU PRACY 

W relacjach służbowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, Grupa TARKON nie dopuszcza jakichkolwiek 

form molestowania, jak np. tworzenia środowiska pracy na stawionego wrogo wobec poszczególnych pracowników lub 

grup pracowników, nie uprawnionej ingerencji w pracę innych osób bądź tworzenia przeszkód dla ich rozwoju 

zawodowego. 

Grupa TARKON nie dopuszcza molestowania seksualnego, rozumianego jako uzależnianie rozwoju zawodowego 

pracownika bądź uzyskania przezeń innych korzyści od wykonywania czynności seksualnych lub składanie propozycji 

nawiązania prywatnych relacji, niechcianych przez drugą stronę, a tym samym dla niej przykrych i nieprzyjemnych. 

Pracownik, który uważa, że stał się ofiarą molestowania, albo był świadkiem takich praktyk, powinien niezwłocznie 

zgłosić to swojego bezpośredniego przełożonego lub Rzecznika ds. Etyki. Zgłoszenie to powinno być traktowane jako 

poufne. 

 

PRZECIWDZIALANIE DYSKRIMINACJI 

Grupa TARKON przywiązuje wagę do tego, by każdy pracownik był traktowany sprawiedliwie i z szacunkiem. W związku 

z tym, dyskryminująca na gruncie rasowym, ze względu na kolor skóry, płeć, wiek, wyznanie, wykształcenie, 

przynależność etniczną lub narodową, niepełnosprawność czy inne czynniki, których wykorzystanie jako podstawy 

zróżnicowania pracowników może być nielegalne, nie będzie tolerowana. Pracownik, który uważa, że stał się ofiarą 

dyskryminacji, albo był świadkiem takich praktyk, powinien niezwłocznie zgłosić to swojego bezpośredniego 

przełożonego lub Rzecznika ds. Etyki. Zgłoszenie to powinno być traktowane jako poufne. Konieczne zróżnicowanie 

pracowników, oparte na ich umiejętnościach czy kwalifikacjach koniecznych do sprawowania określonej funkcji, nie jest 

uważane za dyskryminację.
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Obowiązkiem wszystkich pracowników jest przestrzeganie przepisów BHP w celu ochrony bezpieczeństwa ZDROWIE 
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ZDROWIE 

Grupa TARKON dąży do zapewnienia każdemu pracownikowi zdrowego środowiska pracy.  Dodatkowo wspieramy 

i propagujemy zdrowy tryb życia zapewniając pracownikom dostęp do rozmaitych forma aktywności fizycznej w tym 

siłowni i innych aktywności ruchowych, które mogę być przeprowadzane przez pracowników w czasie wolnym od pracy 

(podczas przerwy, jak również po zakończeniu dnia pracy). Dodatkowo Grupa dba o stan zdrowia swoich pracowników 

przeprowadzając zróżnicowane badania stanu zdrowia pracowników uzależnione od rodzaju powierzonych zadań 

i sprawowanej funkcji danego pracownika. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH 

Grupa TARKON prowadzi i rozwija swoją działalność z przestrzeganiem obowiązującego prawa w zakresie ochrony 

środowiska i zasobów naturalnych oraz przestrzeganiem zasady zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska oraz 

przewidywanie wpływu działania grupy na środowisko teraz i w przyszłości są wdrażane i promowane w całym zakresie 

funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Bezpieczeństwo i zdrowie stanowią kluczową wartość naszej Grupy. Zawsze przestrzegamy obowiązujących zasad 

i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto konsekwentnie promujemy bezpieczne praktyki operacyjne 

i unikamy niepotrzebnego ryzyka dla naszych pracowników i społeczności lokalnej. 

Obowiązkiem wszystkich pracowników jest przestrzeganie przepisów BHP w celu ochrony bezpieczeństwa swojego 

i innych współpracowników. Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Pracownicy mogą 

zapobiegać własnym wypadkom oraz wypadkom swoich współpracowników poprzez konsekwentne przestrzeganie 

przepisów BHP i zgłaszanie wszelkich zauważonych niebezpiecznych sytuacji. Wielu pracowników wykracza poza te 

podstawowe obowiązki poprzez podejmowanie dodatkowych inicjatyw w zakresie BHP, przekazywanie kierownictwu 

informacji służących do aktualizacji procedur BHP, pomoc przy nadzorze nad bezpieczeństwem w miejscu pracy lub 

pomoc przy wyjaśnianiu wypadków. 

 

NADUŻYWANIE ALKOHOLU I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH 

Żadnemu pracownikowi nie wolno wykonywać pracy, jeśli znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających 

bądź substancji o podobnym działaniu, a także zażywać tego rodzaju substancji w czasie pracy. W ten sam sposób 

traktowane będą przypadki stałego uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających, mające niekorzystny wpływ na 

jakość wykonywanej pracy i stanowiące przeszkodę w normalnej realizacji zadań. 
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PALENIE TYTONIU 

Grupa TARKON zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia swoich pracowników. W związku 

z powyższym zabrania się palenia w miejscach niedozwolonych, w których może ono stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ludzi lub pogarszać warunki pracy. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko i wyłącznie poza budynkami 

Grupy w miejscach do tego przeznaczonych. 
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ŁAD KORPORACYJNY 

Dobre imię stanowi wartość o fundamentalnym znaczeniu dla Grupy TARKON. Dla jego utrzymania, a także dla dobra 

akcjonariuszy, pracowników, niezależnych kontrahentów i wszystkich, których łączy z Grupą współpraca gospodarcza 

lub jakiekolwiek inne kontakty, konieczne jest przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, mających na celu 

zagwarantowanie prawidłowej realizacji działań Grupy, w sposób zgodny z zasadami właściwego zarządzania, jak 

i postanowieniami niniejszego Kodeksu. 

 

DANE BIZNESOWE 

Należy zapewnić dokładność wszystkich danych biznesowych i dokumentacji finansowej Grupy. Informacje te obejmują 

nie tylko księgi finansowe, ale również inne zapisy, takie jak biznes plany, budżety, raporty na temat jakości, rejestry 

czasu pracy, raporty wydatków, czy też dokumenty osobowe wskazujące na przykład na dodatkowe świadczenia na 

rzecz pracowników czy ich życiorysy. Każdy pracownik, niezależnie od roli pracowników Działu Finansów, ponosi 

odpowiedzialność za zapewnienie dokładnych i kompletnych danych finansowych. Prawidłowość danych finansowych 

i rzetelna sprawozdawczość wpływają na reputację i wiarygodność Grupy, a także zapewniają dotrzymywanie przez 

Grupę zobowiązań prawnych. Taki system sprzyja sprawiedliwej ocenie pracowników oraz ich wynagradzaniu za 

powierzone obowiązki. 

 

EWIDENCJA RACHUNKOWA 

Wszelkie operacje i transakcje winny być prawidłowo księgowane w systemie rachunkowym spółek, zgodnie 

z kryteriami wskazanymi przez stosowne przepisy prawa i zasady rachunkowości, a ponadto każda operacja lub 

transakcja musi być auto ryzowana, weryfikowalna, legalna, spójna i zasadna. 

 Aby zapewnić prawdziwość, kompletność i przejrzystość ewidencjonowanych danych, w aktach Grupy należy 

prowadzić odpowiednią i kompletną dokumentację poświadczającą przebieg zdarzeń i umożliwiającą: 

- prowadzenie dokładnych zapisów księgowych, 

- szybką weryfikację rodzaju i uzasadnienia poszczególnych operacji, 

- prostą rekonstrukcję formalno-chronologiczną poszczególnych operacji, 

- weryfikację procesu podejmowania decyzji, autoryzacji, prowadzenia operacji oraz ustalenie poziomów 

odpowiedzialności. 

Obowiązkiem każdego z pracowników jest zatem, w ramach realizacji przydzielonych mu zadań, dbałość o to, by 

wszelkie zdarzenia związane z zarządzaniem Grupą podlegały niezwłocznie prawidłowej rejestracji w ewidencji 

rachunkowej. Każdy zapis w ewidencji rachunkowej winien dokładnie odzwierciedlać to, co wynika z dokumentacji 

księgowej. W związku z powyższym zadaniem każdego z pracowników i współpracowników odpowiedzialnych za tę 

sferę jest dbałość o zapewnienie pełnej dostępności wszelkiej dokumentacji księgowej i jej porządkowanie według 

logicznych kryteriów. 
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Pracownicy i niezależni kontrahenci Grupy TARKON (ci ostatni w określonym dla nich zakresie), którzy wykryją błędy, 

przekłamania lub zaniedbania w prowadzonej rachunkowości lub dokumentacji księgowej, mają obowiązek 

niezwłocznego zgłoszenia ich swemu przełożonemu, właściwej osobie w strukturach Grupy TARKON lub Rzecznikowi 

ds. Etyki. 

 

ŚRODKI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

„Środki kontroli wewnętrznej” to wszelkie środki niezbędne lub użyteczne w celu określania, prowadzenia, 

weryfikowania i wdrażania przez spółki wchodzące w skład Grupy, w sposób zgodny z przepisami prawa oraz 

procedurami zakładowymi, działań zmierzających do ochrony majątku TARKON, skutecznego zarządzania 

działalnością Grupy oraz przekazywania zrozumiałych, prawdziwych i rzetelnych informacji dotyczących gospodarczej 

i finansowej sytuacji Grupy. Zadaniem Grupy TARKON jest propagowanie na wszystkich poziomach kultury firmowej, 

której elementem jest świadomość istnienia środków kontroli i która wspomaga proces sprawowania tej kontroli. 

Osoby zajmujące w Spółce stanowiska kierownicze, w zakresie swych funkcji i obowiązków zobowiązane są do 

uczestnictwa w tworzeniu i wdrażaniu efektywnego korporacyjnego systemu kontroli wewnętrznej oraz do angażowania 

w ten proces swoich podwładnych. 

W związku z powyższym, w ramach powierzonych im obowiązków, zadaniem poszczególnych pracowników jest: 

- określanie kształtu i dbałość o poprawne funkcjonowanie systemu kontroli, 

- odpowiedzialna dbałość o majątek firmy, materialny i niematerialny, służący realizacji prowadzonej działalności, i 

niewykorzystywanie go do celów niezgodnych z przeznaczeniem. 

Zespół Audytu Wewnętrznego oraz firmy audytorskie mają nieograniczony dostęp do danych, dokumentacji oraz 

wszelkich informacji przydatnych w sprawowaniu kontroli wewnętrznej i w czynnościach audytorskich. 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY 

Ani Grupa TARKON, ani jej pracownicy w żaden sposób ani w żadnych okolicznościach nie mogą być zamieszani 

w przypadki legalizacji środków pieniężnych pochodzących z działań nielegalnych lub kryminalnych. 

Przed nawiązaniem relacji, rozpoczęciem współpracy lub podpisaniem umowy z ja kimkolwiek dostawcą lub innym 

partnerem długoterminowym, Grupa i jej pracownicy zobowiązani są do weryfikacji kwalifikacji moralnych, reputacji 

i dobrego imienia danego kontrahenta. 

Grupa zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich krajowych i międzynarodowych norm i przepisów dotyczących 

prania brudnych pieniędzy. 
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WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  

Własność intelektualna Grupy - uzyskana na podstawie licencji lub własna - należy do najbardziej cennych aktywów 

Grupy. W związku z tym musimy chronić prawa własności intelektualnej gromadzonej w organizacji. Własność 

intelektualna dotyczy wszystkiego, co tworzymy w czasie przeznaczonym dla Grupy, na koszt Grupy lub w ramach 

swoich obowiązków zawodowych. Grupa jest właścicielem praw do wszystkiego, co stworzymy poprzez naszą pracę 

dla Grupy w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, bez względu na to, czy taka własność podlega opatentowaniu, 

może być chroniona prawem autorskim, tajemnicą handlową lub znakiem towarowym. Przykłady własności 

intelektualnej to prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa do projektów, logo, programy 

komputerowe, procesy biznesowe oraz metody dostawy lub produkcji. 

 

TECHNOLOGIA  

Systemy i sprzęt komputerowy Grupy są przeznaczone do celów wewnętrznych i wykorzystania zgodnie z polityką 

ochrony informacji Grupy. Nie należy wykorzystywać ich nigdy do celów niezgodnych z prawem, działań 

pozabiznesowych, gier hazardowych lub pornografii. Nie wolno pobierać ani przechowywać niezgodnej z prawem lub 

niewłaściwej treści z Internetu na komputerach Grupy. 

Należy zawsze korzystać z licencjonowanego oprogramowania, zgodnie z postanowieniami właściwej umowy 

licencyjnej, którą można uzyskać od Krajowego działu BSS. Kopie oprogramowania można sporządzać, wyłącznie o ile 

jest to zgodne z właściwą umową licencyjną. Nie wolno sprzedawać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać 

osobom nieupoważnionym produktów software lub powiązanej dokumentacji, uzyskanych na podstawie licencji przez 

Grupę lub stanowiących jej własność. 

Ponadto brak staranności ze strony pojedynczego pracownika może doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa 

informacji, wpływającego na całą Grupę TARKON. Każdy, kto korzysta z systemów cyfrowych Grupy - pracownicy, 

wykonawcy, konsultanci lub inne osoby mające dostęp tymczasowy - musi zapewnić odpowiednie wykorzystanie 

zasobów, zgodnie z polityką ochrony informacji Grupy. 

Twoje zobowiązania: 

- Nigdy nie dziel się swoją nazwą użytkownika ani hasłem. 

- Pamiętaj, aby nie pobierać, tworzyć ani przekazywać pocztą elektroniczną wiadomości, dokumentów lub obrazów, 

które mogą być obraźliwe dla innych osób lub je dotknąć. 

- W systemie Grupy nie instaluj ani nie korzystaj ze sprzętu lub oprogramowania, które nie zostały wyraźnie 

zatwierdzone przez Dział IT. 

- Nie wysyłaj informacji do żadnej osoby, która skontaktuje się z Tobą, twierdząc, że jest pracownikiem Grupy, ale prosi 

o wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej spoza TARKON W takiej sytuacji pamiętaj, aby zawiadomić Twój 

dział IT. 
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- Ważne dane zawsze zabezpieczaj na dyskach sieciowych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo oraz możliwość 

odzyskania.  

 

INFORMACJE POUFNE  

Dane, informacje i dokumenty Grupy mogą być wykorzystywane przez pracowników wyłącznie w celach służbowych 

i mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w takim stopniu, w jakim wymagają tego relacje biznesowe lub gdy 

informacje zostały już wcześniej upublicznione, ewentualnie, gdy jest to wymagane na mocy prawa lub nakazu 

sądowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości ujawnienia informacji oraz adresata takiej 

informacji, należy skonsultować się z przełożonym lub z Działem Prawnym. W okresie zatrudnienia w Spółce oraz po 

wygaśnięciu stosunku pracy, pracownicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej i dyskrecji w posługiwaniu 

się informacjami niejawnymi i zastrzeżonymi. Poza informacjami dotyczącymi technologii stosowanych przez Grupę, 

informacje takie obejmują również własność intelektualną, informacje handlowe i finansowe dotyczące sprzedaży, 

przychodów, pozycji bilansowych, prognoz, biznesplanów, strategii przejęć oraz innych informacji o charakterze 

poufnym. Zabronione jest ujawnianie i omawianie informacji poufnych z nieupoważnionymi osobami, niezależnie od 

tego, czy są one pracownikami Grupy czy osobami trzecimi. Należy podjąć właściwe kroki, aby zagwarantować, że 

przesyłane faksem lub pocztą elektroniczną informacje poufne nie dostaną się w ręce osób niepowołanych, niezależnie 

od tego czy będą one pracownikami Grupy czy osobami trzecimi. 

Należy przyjąć odpowiednie zasady dotyczące niszczenia dokumentów zawierających poufne dane (niezależnie od 

nośnika, na którym są one zapisane). Należy również utrzymywać w tajemnicy wszelkie informacje o podobnym 

charakterze, odnoszące się do organizacji, z którymi Grupa utrzymuje jakiekolwiek stosunki biznesowe. Publiczne 

oświadczenia w imieniu Grupy mogą składać wyłącznie osoby do tego upoważnione. 

 

DANE PERSONALNE  

Dane personalne, rozumiane jako informacje odnoszące się do jednostek i umożliwiające ich identyfikację, są chronione 

przede wszystkim przez prawo obowiązujące w państwach, w których TARKON prowadzi bezpośrednią lub pośrednią 

działalność. TARKON w pełni stosuje się do tych uregulowań i stosuje surowe środki, aby zapewnić przestrzeganie ich 

postanowień. Gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych osobom trzecim 

każdorazowo powinno być przeprowadzane w sposób uwzględniający dobro osób, których one dotyczą, zgodnie 

z prawem. Poza kilkoma wyjątkami, dane personalne powinny być wykorzystywane wyłącznie w celach służbowych 

i mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie za zgodą osób, których dotyczą. Informacje te powinny być 

przechowywane w bezpiecznym miejscu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących postępowania z danymi 

personalnymi należy skonsultować się z przełożonym lub Działem Prawnym. 

Działalność Grupy wymaga nieustannego pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych, 

dokumentów i informacji dotyczących negocjacji, procedur, transakcji i umów, których stroną jest Grupa. 
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OCHRONA PRYWATNOŚCI  

W bazach danych Koncernu mogą ponadto znajdować się dane osobowe, chronione przepisami prawa dotyczącymi 

prywatności, dane, których nie wolno udostępniać osobom trzecim, oraz dane, których udostępnienie może szkodzić 

interesowi Grupy. Obowiązkiem Każdego z pracowników jest zatem zapewnienie ochrony poufności informacji 

uzyskanych w związku z wykonywaną pracą. Wszelkie informacje, pozyskana wiedza i dane, uzyskane lub 

przetwarzane przez pracowników w ramach wykonywania przez nich obowiązków służbowych, należą do Grupy i nie 

można ich wykorzystywać, przekazywać ani udostępniać bez uprzedniej wyraźnej zgody przełożonego. 

 Każdy z pracowników zobowiązany jest do: 

- uzyskiwania i opracowywania wyłącznie niezbędnych danych, bezpośrednio związanych z zakresem jego 

obowiązków, 

- przechowywania powierzonych danych w sposób uniemożliwiający osobom trzecim uzyskanie do nich dostępu, 

- przekazywania i udostępniania powierzonych danych w ramach procedur ustanowionych w Spółce lub na podstawie 

upoważnienia wydanego przez osobę uprawnioną do jego udzielenia, 

- traktowania odpowiednich danych i informacji jako poufnych lub tajnych, zgodnie z właściwymi procedurami 

ustanowionymi przez Grupę, 

- sprawdzania, w przypadku relacji z osobami trzecimi, czy nie powinny być one objęte zastrzeżeniem poufności. 

Grupa TARKON ze swej strony zobowiązuje się do ochrony informacji i danych dotyczących pracowników oraz osób 

trzecich, a także zapobiegania możliwościom ich niewłaściwego wykorzystania. 

 

OCHRONA MAJĄTKU  

Wszyscy pracownicy mają obowiązek chronić majątek Grupy TARKON, w tym pomieszczenia, urządzenia, 

dokumentację, informacje o klientach, znaki handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej. Aktywa firmy są 

wykorzystywane tylko do działalności Grupy. 

Utrata, kradzież lub niewłaściwe wykorzystanie majątku Grupy będzie miało, prędzej czy później, niekorzystny wpływ 

na jej zyskowność. Ochrona majątku Grupy jest zatem sprawą każdego jej pracownika i odwołuje się do jego etyki 

zawodowej i uczciwości.  

Majątek Grupy powierzony pracownikom powinien być wykorzystywany we właściwy sposób, chroniony przed 

kradzieżą, zniszczeniem lub przedwczesnym zużyciem. Może być wykorzystywany tylko dla celów działalności Grupy 

i nie powinien być używany do celów prywatnych bez uprzedniej zgody przełożonego. TARKON wspiera przejawianą 

przez pracowników inicjatywę, kreatywność i innowacyjność. Niemniej jednak, wartości niematerialne i prawne, takie 

jak wynalazki, dokumenty, oprogramowanie, patenty i inne formy własności intelektualnej dotyczące działalności Grupy, 

a wytworzone lub wynalezione przez jej pracowników w związku z wykonywanymi przez nich obowiązkami, stanowią 

własność Grupy. Dlatego też, z zastrzeżeniem odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie, nie można czerpać 
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korzyści ani starać się o opatentowanie wynalazków pod własnym nazwiskiem, jeżeli powstały one w czasie 

wykonywania obowiązków służbowych. 

Oprogramowanie opracowane lub nabyte przez Grupę nie powinno być kopiowane ani używane do celów innych niż 

zamierzone przez Grupę. Zabronione jest wykorzystywanie oprogramowania niestanowiącego własności Grupy lub na 

wykorzystywanie których Grupa nie posiada licencji, dla celów działalności Grupy i na jej terenie. 

 

PRZECIWDZIAŁANIE INWIGILACJI PRACOWNICZEJ 

Zgodnie z Kodeksem Pracy i Kodeksem Cywilnym wszyscy pracownicy Grupy zobligowani są do szanowania godności 

i innych dóbr osobistych, w których zawiera się prawo do poszanowania życia prywatnego, rodzinnego jak również 

prywatności, w tym do tajemnicy korespondencji osobistej. Grupa TARKON nie prowadzi działań nielegalnych w tym 

ciągłego monitoringu pracowniczego w miejscu pracy ani poza nią. 

W wyjątkowych przypadkach, mających swe uzasadnienie (ryzyko działania na szkodę firmy, podważenia dobrego 

wizerunku Grupy, narażenie na stratę, narażenie na odpowiedzialność cywilną lub karną) istnieje możliwość 

incydentalnego monitoringu w miejscu pracy. W tym wypadku jednak przełożony zobligowany jest do poinformowania 

pracowników o zaistniałym fakcie, z wyłączeniem sytuacji, kiedy to uprzedzenie o monitoringu przyczyniłoby się do 

nieosiągnięcia celu kontroli.
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