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ВСТУП

  Впродовж майже 40 років існування, Група 
Groclin [Гроклін] завжди мала на увазі благо своїх 
працівників. Бути добрим роботодавцем, що дає 
шанси розвитку і забезпечує комфортну атмосферу 
для співробітництва - це одна з найважливіших 
внутрішніх цілей нашої організації.
Прагнучи забезпечити нашим працівникам почуття 
безпеки і приналежності до фірми, а також уникнути 
всіляких непорозумінь, ми створили Кодекс 
корпоративної поведінки, який будемо постійно 
актуалізувати. Ми прагнемо з його допомогою 
підкреслити рекомендовані принципи поведінки та 
цінність корпоративної відповідальності, гарантуючи, 
тим самим, дальший урівноважений розвиток та 
злагоджене співробітництво усього колективу.

Чітке і зрозуміле інформування про Етичну політику і Кодекс корпоративної поведінки 
означає для нас повне дотримання усіх прав і обов’язків та експонує етичні цінності, які 
впливають на кроки, які ми робимо в кожній сфері нашої діяльності.

Даний кодекс обов’язковий для виконання у випадку всіх дій, що вчинюються нами, 
являє собою базу для етичної поведінки всіх працівників Групи Groclin, наших партнерів 
і постачальників. Я виражаю глибоку надію, що цей документ відповість на всі запитання 
та створить підвалини для ще кращого співробітництва як між окремими працівниками, 
так і між всіма фірмами Групи Groclin.

З повагою,
Голова Правління Андре Герстнер



ЗМІСТ

Цінності, які ми визнаємо, повинні формувати культуру співробітництва і допомогти 
у виробленні індивідуального стилю дій - як у діловій сфері, так і в персональних 
відносинах. Представлені нижче цінності повинні бути орієнтиром для наших працівників 
у всіх починаннях, пов’язаних з професійним життям. Ми хотіли б також, щоб вони 
проявлялися в особистому підході до Групи та в промуванні її візерунку в Польщі і на 
світі.

I. ПРАВА ЛЮДИНИ

1. Дотримання права
2. Заборона дискримінації
3. Заборона праці неповнолітніх
4. Конфіденційність персональних даних

II. НА БЛАГО ДОВКІЛЛЮ

1. Політика по відношенню до довкілля

III. ПРАЦЯ

1. Заробітна плата і інші свідчення
2. Зобов’язання постачати безпечні і високоякісні продукти і послуги
3. Безпека і гігієна праці
4. Використання ресурсів Групи Groclin
5. Конфіденційність активів, документів і даних Групи Groclin
6. Порушення Етичної політики

IV. АНТИКОРУПЦІЙНІ ДІЇ

1. Заборона корупції
2. Добросовісна конкуренція
3. Заборона проведення нелегальних платежів на користь урядових агентств
    або їх працівників
4. Заборона здійснення платежів на політичні цілі
5. Принцип використання фондів, послуг і ресурсів групи Groclin
6. Правильність і ретельність в рахунках, книгах і реєстрах



PRAWA
ЛЮДИНИ
Це найважливіші права, про дотримання яких дбають в Групі Groclin. Люди творять
фірму і тому вони в ній найважливіші.

Рівні права усіх працівників це те, про що повинен дбати кожен роботодавець.
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ПРАВА ЛЮДИНИ

1. ДОТРИМАННЯ ПРАВА

Група Groclin дотримується права і на кожному етапі своєї присутності на 
ринку застосовує ті законодавчі положення, які діють в країнах, в яких веде 
діяльність.

Ми віддані ідеї протидії ламанню прав людини. Будь-які порушення у цьому 
аспекті суворо каратимуться, як у сфері відносин усередині Групи, так і у сфері 
зовнішніх відносин (притягнення до кримінальної відповідальності).

2. ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ

Ми вибираємо працівників на основі їх кваліфікацій і умінь. У Групі Groclin 
гарантується дотримання принципу рівних шансів і рівного трактування. 

Es gilt ein gegenseitiges Respekt ungeachtet von: 

  етнічного походження,
  кольору шкіри,
  статі,
  релігії,
  національності,

У Групі Groclin не толеруються прояви фізичного переслідування і психічного 
використання та інші прояви, які порушують границі особистості і почуття гідності 
особи, зокрема випадки сексуального домагання і використання, тілесних покарань, 
психічного і фізичного примусу, ображання і приниження працівників.

3. ЗАБОРОНА ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ

  сексуальної орієнтації,
  політичних поглядів,
  обмеження фізичних можливостей,
  профспілкової приналежності.

Праця неповнолітніх заборонена

Мінімальний вік працівника Групи Groclin - це законодавчо встановлений 
мінімальний вік для прийняття на роботу в країні, в якій компанія Групи Groclin 
веде діяльність

18+  



4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Група Groclin використовує персональні дані для проведення своєї діяльності 
і забезпечення виплат (свідчень) своїм працівникам. Доступ до персональних 
даних має виключно уповноважений персонал.
Кожен працівник Групи Groclin повинен звертати особливу увагу на дотримання 
усіх положень і регулювань, пов’язаних з охороною, використанням та 
конфіденційністю персональних даних. Інформація, що стосується приватного 
життя працівників, їх оцінки роботи, авансу по службовій драбині, заробітної 
плати є конфіденційною, за винятком ситуацій, коли така інформація необхідна 
до цілей, пов’язаних з управлінням трудовими ресурсами або інших, юридично 
дозволених, професійних цілей.

Заборонено також виявлення персональної інформації - зокрема розміру 
заробітної плати та умов працевлаштування - стороннім особам, за винятком 
ситуацій, передбачених діючим законодавством, державними або внутрішніми 
регулюваннями.

ПРАВА ЛЮДИНИ



НА БЛАГО
ДОВКІЛЛЮ
Група Groclin дбає про охорону довкілля. Ми працюємо з застосуванням 
найвищих стандартів, що стосуються довкілля, ми регулярно проводимо 
заходи, що підтримують екологію, як в регіональному так і в глобальному 
масштабі.
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1. ПОЛІТИКА ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ДОВКІЛЛЯ

У щоденній роботі Група Groclin використовує багато матеріалів і виробничих 
технологій, які необхідні для ефективного обслуговування всіх контрагентів. 
Сучасна економіка і ринкові реалії вимагають, щоб ефективність росла, та щоб 
окремі послуги надавались швидше і краще. Кожна дія, яка збільшує виробничі 
можливості, але при цьому здійснюється невміло, може привести до негативних 
наслідків для довкілля.

Природна екосистема для Групи Groclin надзвичайно важлива, тому ми 
дотримуємося всіх регулювань, що стосуються цієї сфери функціонування. 
Ми промуємо також дії, які сприяють охороні довкілля, ми застосовуємо 
суспільно і юридично схвалені матеріали та виробничі процеси, які не завдають 
шкоду природному середовищу.

Виконуючи свої щоденні обов’язки, працівники повинні пам’ятати про спільну 
відповідальність за охорону довкілля. Їх дії повинні стосуватися, зокрема, 
редукції кількості відходів, економії природних ресурсів та рециклінгу матеріалів, 
на кожному етапі виробничого процесу. Раціональне використання природних 
ресурсів, таких як енергія чи паливо, допомагає запобігати забрудненням
і зменшує кількість відходів. В ефекті можливим є ліквідація причин небезпеки 
і порушення стану середовища.

Група Groclin прагне мінімізувати негативний вплив продуктів і послуг на 
середовище протягом усього циклу життя продукту: на концепційному етапі, 
розвитку, виробництва, транспортування, використання і рециклінгу. 
Ми підтримуємо регіональні дії з охорони середовища, ми постійно 
впроваджуємо інноваційні виробничі технології, які допомагають оптимізувати 
витрати виробництва і мінімізують вплив виробничих процесів на середовище.

НА БЛАГО ДОВКІЛЛЮ



ПРАЦЯ

Група Groclin репрезентує високий рівень якості, який відповідає очікуванням 
навіть найбільш вимогливих контрагентів. Ми дбаємо про те, щоб наші продукти 
були найкращими і ми очікуємо, щоб наші працівники докладали всіх зусиль 
для отримання щораз кращих результатів. Ми прагнемо, щоб розвиток наших 
працівників був рівнозначний розвитку Групи.
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ПРАЦЯ

1. ЗАРОБІТНА ПЛАТА І ІНШІ СВІДЧЕННЯ

Група Groclin дотримується всіх діючих положень і регулювань, також 
тих, що відносяться до мінімальної заробітної платні, надурочних годин та 
юридично передбачених свідчень. В Групі Groclin працівники пунктуально 
отримують справедливу заробітну плату, а норми і принципи, згідно з якими 
винагороджується праця усіх працівників, в зрозумілій і чіткій формі доводиться 
до відома усіх працівників.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОСТАЧАТИ БЕЗПЕЧНІ І ВИСОКОЯКІСНІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ

Працівники Групи Groclin зобов’язані постачати безпечні продукти, послуги і 
рішення найвищої якості.
Дефекти в процесі, проекті, продукті, знаряддях, інсталяції чи консервації 
можуть становити небезпеку для здоров’я і безпеки працівників та впливати на 
якість продуктів і послуг Групи Groclin, і, як наслідок, можуть шкодити репутації 
або фінансовим справам Групи. З огляду на згадані наслідки, ми здійснюємо 
постійний контроль процесів і дбаємо про те, щоб висока якість була ознакою 
всіх наших дій.

3. БЕЗПЕКА І ГІГІЄНА ПРАЦІ

Піклуючись про наших працівників ми стараємося забезпечити їм як найкращі 
умови праці. Ми прагнемо запобігати небезпекам, які можуть впливати на їх 
здоров’я і безпеку. Наші методи роботи і процедури постійно контролюються. 
Ми зобов’язуємо працівників кожного щабля брати відповідальність за охорону 
здоров’я і запобігання нещасним випадкам на робочому місці. Група Groclin 
забезпечує таке планування матеріально-технічної і виробничої бази, робочих 
місць та знарядь праці, яке гарантує найкращі з можливих умови виконання 
обов’язків. Ми дотримуємося стандартів в сфері охорони праці і здійснюємо 
весь спектр заходів для гарантії безпеки і комфортних умов праці.

4. ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ГРУПИ GROCLIN

Працівники Групи Groclin відповідають за правильне і раціональне використання 
ресурсів Групи (інтелектуальної власності, документів, програмного 
забезпечення, устаткування, сировини та всіх інших потрібних засобів
і інструментів, які надаються групою Groclin для реалізації їх обов’язків).



Кожен Працівник повинен:

  користуватися ресурсами згідно з принципами і процедурами Групи,
    дбати про охорону всіх паролів і кодів, щоб запобігати не уповноваженому  

      доступу в систему даних Групи Groclin,
 утримуватися від не уповноваженого копіювання програмного   

   забезпечення, процедур, кодів, інструкцій, навчальних програм і інших  
    матеріалів, розроблених Групою Groclin, якщо не отримав на це дозволу  
  від Голови Правління або іншого уповноваженого члена Правління.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ АКТИВІВ, ДОКУМЕНТІВ І ДАНИХ ГРУПИ GROCLIN

Обмін конфіденційною інформацією Групи Groclin та її клієнтів і ділових партнерів 
заборонений. Працівникам забороняється виявляти конфіденційну інформацію 
третім особам або іншим працівникам групи Groclin без попереднього на це 
дозволу керівництва. Особи, трудовий контракт яких завершився, або які не 
пов’язані з Групою Groclin ніякими трудовими стосунками, повинні зберегти 
таку інформацію в таємниці.

6. ПОРУШЕННЯ ЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Ми з повагою трактуємо побоювання працівників. Ми досліджуємо кожен 
рапорт на тему можливого порушення. Від усіх працівників ми вимагаємо 
повного співробітництва під час проведення Групою процедури контролю.

Порушення Етичної політики може привести до дисциплінарних дій
по відношенню до порушника, включно з розірванням трудового договору.

ПРАЦЯ



АНТИКОРУПЦІЙНІ
ДІЇ

Чесність - це цінність, яку Група поділяє як в контактах з клієнтом, так
і у внутрішньому співробітництві. Ми зацікавлені у тому, щоб Група Groclin 
сприймалася як чесний і порядний роботодавець і конкурент на ринку, тому всі 
наші дії проводяться у згоді з правом, етикою і культурою.
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АНТИКОРУПЦІЙНІ ДІЇ

1. ЗАБОРОНА КОРУПЦІЇ

Від колективу Групи Groclin ми очікуємо дотримання найвищих етичних 
стандартів. Всі спроби корупції, примушень, вимагань і інших інструментів 
невластивого здобуття переваги, зустрінуться з суворими санкціями. Ми 
успішно ведемо діяльність, завдяки якості наших продуктів і послуг. Ми 
не стараємося розвивати бізнес шляхом корумпування наших клієнтів і їх 
суджень про наші продукти і послуги, тому у ділових відносинах передача або 
отримування коштовних подарунків заборонені.

2. ДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ

Група Groclin вірить в дотримання принципів і положень, які регулюють 
конкуренцію, як в Польщі, так і на міжнародній арені. Ці принципи забороняють 
будь-які письмові або усні домовленості, угоди, плани чи погодження між 
конкурентами на тему ціни, сфери впливу, участі в ринку або клієнтів. Працівники 
Групи Groclin ніколи не повинні заключати таких угод і домовленостей з 
суб’єктами, які співпрацюють з Групою та з конкурентами.

Якщо ці суб’єкти пропонують поза контрактом додаткові домовленості, які 
здаються незрозумілими і непрозорими, про таку ситуацію потрібно доповісти 
керівнику або у відділ кадрів.

3. ЗАБОРОНА ПРОВЕДЕННЯ НЕЛЕГАЛЬНИХ ПЛАТЕЖІВ НА КОРИСТЬ УРЯДОВИХ АГЕНТСТВ АБО  
    ЇХ ПРАЦІВНИКІВ

У Групі Groclin забороняється здійснення платежів з метою і в надії на отримання 
прихильності з боку урядових або адміністративних установ. Пропонування 
подарунків або послуг службовцям, чиновникам, або працівникам державної 
адміністрації заборонене, тому що можуть вони бути сприйняті, як спроба 
впливу на урядові або адміністративні рішення, в питаннях, що стосуються 
Групи Groclin.

4. ЗАБОРОНА ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ НА ПОЛІТИЧНІ ЦІЛІ

Група Groclin не здійснює платежів, не свідчить послуг на користь політичних 
партій, чиновників чи кандидатів на політичні посади. Незалежно від своїх 
політичних уподобань, працівник не повинен використовувати самостійно
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фірмові фонди для підтримки політичних організацій.
Рішення про можливу підтримку Групою політичного кандидата або політичного 
аспекту приймається правлінням Групи Groclin.

5. ПРИНЦИП ВИКОРИСТАННЯ ФОНДІВ, ПОСЛУГ І РЕСУРСІВ ГРУПИ GROCLIN

Забороняється використовувати фонди, послуги або ресурси Групи Groclin 
в невідповідних або незаконних цілях. Абсолютно забороняється придбання 
привілеїв або спеціальних вигод для Групи Groclin шляхом оплати або прийняття 
хабарів, грошової винагороди чи інших форм хабарництва.

6. ПРАВИЛЬНІСТЬ І РЕТЕЛЬНІСТЬ В РАХУНКАХ, КНИГАХ І РЕЄСТРАХ

Всі активи, пасиви та транзакції, проведені Групою Groclin, повинні реєструватися 
у фінансових книгах Групи і на рахунках, які необхідно вести ретельно і 
скрупульозно, відповідно до діючих стандартів. Документи, які відносяться 
до торгових або фінансових транзакцій повинні прозоро віддзеркалювати ці 
транзакції.

Забороняється утримувати неявні фонди або не задокументовані активи в 
Групі Groclin або в залежних товариствах.

Забороняється вносити неправдиві записи у фінансові і бухгалтерські книги і 
реєстри Групи Groclin або залежних товариств. Це дуже серйозне порушення.

Всі працівники Групи Groclin відповідають за охорону етичних принципів. 
Кожне їх потенційне порушення є серйозною справою. Ми очікуємо, що 
працівники інформуватимуть про кожну підозру порушення принципів Етичної 
політики та Кодексу корпоративної поведінки. Ми не толеруємо акцій відплати 
по відношенню до и яка з добрими намірами представила свої побоювання. 
Якщо хтось має питання, що стосуються Етичної політики або, занепокоєний 
потенційним її порушенням, може поступити згідно з нижченаведеною схемою:
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1. обговорити проблему зі своїм керівником
2. обговорити проблему з іншим керівником
3. звернутися у відділ кадрів
4. звернутися безпосередньо по місцю знаходження Групи Groclin -
    compliance@groclin.com

ЗАЯВЛЕННЯ СУМНІВІВ

В разі будь-яких сумнівів, що стосуються даного кодексу або ситуацій, виниклих на 
робочому місці, необхідно звернутися у відділ кадрів.
Ми зацікавлені, щоб кожен з наших працівників почував себе в Групі Groclin безпечно 
і комфортно. Будуючи і модифікуючи нашу організаційну культуру, ми прагнемо 
використати якомога більше ваших зауважень і пропозицій, щоб спільно творити добру 
атмосферу співробітництва.
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