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WSTĘP

          W ciągu prawie 40 lat istnienia, Grupa Groclin zawsze

miała na uwadze dobro swoich Pracowników. Bycie dobrym 

pracodawcą dającym szanse rozwoju i zapewniającym dobrą 

atmosferę współpracy to jeden z najważniejszych celów 

wewnętrznych naszej organizacji. 

Chcąc zapewnić naszym Pracownikom poczucie bez-

pieczeństwa i przynależności do firmy, jak również

uniknąć wszelkich nieporozumień, stworzyliśmy Kodeks 

Postępowania Biznesowego, który będziemy na bieżąco 

aktualizować. Pragniemy z jego pomocą podkreślić rekomendo-

wane zasady postępowania oraz wartość odpowiedzialności

biznesowej, gwarantując tym samym dalszy zrównoważony

rozwój wraz ze zgodną współpracą całego zespołu.

Jasne informowanie o Polityce Etycznej i Kodeksie Postępowania Biznesowego oznacza dla nas stanowcze 

zaznaczenie przestrzeganych praw i obowiązków oraz eksponuje wartości etyczne, które wpływają na kroki, 

podejmowane przez nas w każdej sferze funkcjonowania.

Niniejszy kodeks obowiązuje przy wszelkich podejmowanych przez nas działaniach, stanowi bazę

dla etycznego zachowania wszystkich Pracowników Grupy Groclin oraz naszych partnerów i dostawców.

Wyrażam głęboką nadzieję, że dokument ten odpowie na wszelkie pytania oraz pozwoli na jeszcze lepszą 

współpracę zarówno pomiędzy poszczególnymi Pracownikami, jak i wszystkimi spółkami Grupy Groclin.

Z wyrazami szacunku,
Prezes Zarządu André Gerstner



SPIS TREŚCI

Wyznawane przez nas wartości mają kształtować kulturę dobrej współpracy i pomóc w wytworzeniu 

indywidualnego stylu działania – zarówno na polu biznesowym, jak i w relacjach personalnych. Przedstawione 

poniżej wartości powinny przyświecać naszym Pracownikom we wszelkich działaniach, związanych z życiem 

zawodowym. Chcielibyśmy również, aby przejawiały się w osobistym podejściu do Grupy oraz promowaniu 

jej wizerunku w Polsce i na świecie.
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PRAWA
CZŁOWIEKA

Są to najważniejsze prawa, jakich przestrzega się w Groclinie.

To ludzie tworzą firmę i dlatego są w niej najważniejsi.

Równość wśród Pracowników to coś, o co powinien dbać każdy pracodawca.
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PRAWA CZŁOWIEKA 

1. PRZESTRZEGANIE PRAWA

Groclin przestrzega prawa i na każdym etapie obecności rynkowej stosuje przepisy, obowiązujące 

w krajach, w których prowadzi działalność. 

Jesteśmy oddani idei przeciwdziałania łamaniu praw człowieka. Wszelkie naruszenia w tej kwestii 

będą surowo sankcjonowane, zarówno na polu relacji wewnątrz Grupy, jak i względem relacji 

zewnętrznych (poddanie postępowaniu karnemu).

2. ZAKAZ DYSKRYMINACJI

Nasi Pracownicy są wybierani na podstawie swoich kwalifikacji i umiejętności. 

W Groclinie gwarantuje się przestrzeganie zasad równych szans i równego traktowania.

Obowiązuje wzajemne poszanowanie bez względu na:

  pochodzenie etniczne,  

kolor skóry, 

płeć, 

  religię, 

narodowość, 

W Groclinie nie toleruje się prześladowania fizycznego czy psychicznego wykorzystywania i innych

zachowań, które godzą w integralność i poczucie wartości jednostki, w tym molestowania i wykorzystywania 

seksualnego, kar cielesnych, przymusu psychicznego i fizycznego, obelg stosowanych wobec Pracowników.

3. ZAKAZ PRACY NIELETNICH

orientację seksualną, 

poglądy polityczne, 

niepełnosprawność, 

  przynależność związkową.

Praca nieletnich jest zabroniona

Minimalny wiek Pracownika Groclinu to ustalony prawnie minimalny wiek podjęcia zatrudnienia  

w kraju, w którym Groclin prowadzi działalność.
18+  



4. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Groclin wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do wspierania swojej działalności i zapewniania 

świadczeń Pracowniczych. Dostęp do danych osobowych ma tylko upoważniony personel. 

Każdy Pracownik Groclinu powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie wszelkich 

przepisów i regulacji związanych z ochroną, wykorzystywaniem oraz poufnością danych 

osobowych. Informacje dotyczące życia prywatnego Pracowników, oceny ich pracy, awansów

oraz wynagrodzenia muszą być zachowane w poufności, chyba, że są one potrzebne do 

celów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi lub innych dozwolonych prawnie celów 

profesjonalnych.

Zabronione jest także ujawnianie informacji osobistych – przede wszystkim dotyczących

wysokości wynagrodzenia oraz warunków zatrudnienia – stronom trzecim, z wyłączeniem 

sytuacji wyjątkowych (przewidzianych w obowiązujących przepisach i regulacjach krajowych lub 

wewnętrznych).

PRAWA CZŁOWIEKA 



DOBRO
ŚRODOWISKA

Grupa Groclin dba o ochronę środowiska. Pracujemy na podstawie najwyższych 

standardów środowiskowych i regularnie podejmujemy działania, wspierające 

ekologię – zarówno w wymiarze regionalnym, jak i globalnym.
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1. POLITYKA ŚRODOWISKA

W codziennej pracy Grupa Groclin wykorzystuje wiele materiałów i technik produkcyjnych, które 

są niezbędne do efektywnej obsługi wszystkich kontrahentów. Współczesna gospodarka i realia 

rynkowe wymagają, by efektywność ta rosła oraz by poszczególne usługi były świadczone szybciej 

i lepiej. Każde działanie, zwiększające możliwości produkcyjne, wykonywane w nieumiejętny 

sposób, może przyczynić się do wytworzenia negatywnych skutków środowiskowych. 

Naturalny ekosystem jest dla Groclinu bardzo ważny, dlatego przestrzegamy wszelkich regulacji, 

dotyczących tej sfery funkcjonowania. Promujemy także działania, przyczyniające się do ochrony 

środowiska oraz stosujemy materiały oraz procesy produkcyjne, społecznie i prawnie akceptowalne, 

przyjazne naturalnemu otoczeniu.

Podczas wykonywania codziennych obowiązków, Pracownicy powinni pamiętać o wspólnej 

odpowiedzialności za ochronę środowiska. Ich działania powinny dotyczyć w szczególności redukcji 

ilości odpadów, oszczędzania zasobów naturalnych oraz recyklingu materiałów, na każdym etapie 

procesu produkcyjnego. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych takich jak energia czy 

paliwo pomaga zapobiegać zanieczyszczeniom i zmniejsza ilość odpadów. W efekcie możliwe jest 

usuwanie przyczyn zagrożenia i naruszenia stanu środowiska. 

Groclin chce zminimalizować negatywne oddziaływanie produktów i usług na środowisko w całym 

okresie życia produktu: na etapie koncepcyjnym, rozwoju, produkcji, transportu, wykorzystania

i recyklingu. Wspieramy regionalne działania na rzecz ochrony środowiska oraz cyklicznie wdrażamy 

innowacyjne technologie produkcyjne, które pomagają optymalizować koszty wytwarzania

i minimalizują wpływ procesów produkcyjnych na środowisko.

DOBRO ŚRODOWISKA



PRACA

Grupa Groclin reprezentuje wysoki poziom jakości, który spełnia oczekiwania 

nawet najbardziej wymagających kontrahentów. Dbamy o to, by nasze produkty 

były jak najlepsze, i oczekujemy, by nasi Pracownicy dołożyli wszelkich starań

w osiąganiu coraz lepszych wyników. Chcemy, by rozwój naszych Pracowników 

był równoznaczny z rozwojem Grupy.
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PRACA

1. WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA

Groclin przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji, również tych odnoszących

się do płacy minimalnej, godzin nadliczbowych oraz prawnie przewidzianych świadczeń. 

Z zasady w Groclinie Pracownicy otrzymują wynagrodzenia w sprawiedliwy i punktualny sposób

a podstawa, według której Pracownicy są wynagradzani jest jasno zakomunikowana.

2. ZOBOWIĄZANIE DO DOSTARCZANIA BEZPIECZNYCH, WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG

Pracownicy Groclinu są zobowiązani do dostarczania bezpiecznych, najwyższej jakości produktów, 

usług i rozwiązań. 

Defekty w procesie, projekcie, produkcie, narzędziach, instalacji czy konserwacji mogą stanowić 

zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa Pracowników oraz wpływają na jakość produktów i usług 

Groclinu, a w konsekwencji mogą szkodzić reputacji czy interesom finansowym Grupy. Ze względu 

na wymienione konsekwencje, przeprowadzamy kontrole procesów i dbamy o to, by wysoka jakość 

była cechą wszelkich naszych działań.

3. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

W trosce o naszych Pracowników staramy się zapewnić jak najlepsze warunki pracy.

Chcemy zapobiegać zagrożeniom, które mogą  wpływać na ich zdrowie i bezpieczeństwo.

Nasze metody pracy i procedury są regularnie kontrolowane.  Zobowiązujemy Pracowników

na każdym szczeblu do brania  odpowiedzialności za ochronę zdrowia i zapobie-

ganie  wypadkom w miejscu pracy. Groclin zapewnia takie projektowanie zaplecza produkcyj-

nego, stanowisk oraz narzędzi pracy, które gwarantują najlepsze możliwe 

warunki wykonywania obowiązków. Przestrzegamy standardów dotyczących BHP 

i podejmujemy działania, by zapewnić bezpieczeństwo i dobre warunki pracy.

4. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW GROCLINU

Pracownicy Groclinu są odpowiedzialni za prawidłowe wykorzystywanie zasobów Grupy (własności 

intelektualnej, dokumentów, oprogramowania, sprzętu, surowców oraz wszelkich innych narzędzi 

potrzebnych i zapewnianych przez Groclin do realizacji obowiązków). 



PRACA

Każdy Pracownik powinien:

   korzystać z zasobów zgodnie z zasadami i procedurami spółki,

   dbać o ochronę wszelkich haseł i kodów, by zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do  

     systemu danych Groclinu,

 powstrzymywać się od nieupoważnionego kopiowania opracowanego przez Groclin 

    oprogramowania, procedur, kodów, instrukcji, programów szkoleniowych i innych materiałów,  

   chyba, że uzyskał on zezwolenie od Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

5. POUFNOŚĆ AKTYWÓW, DOKUMENTÓW I DANYCH GROCLINU

Dzielenie się informacjami poufnymi Grupy Groclin oraz jej klientów i partnerów biznesowych jest 

niedozwolone. Pracownikom zabrania się wyjawiania tych informacji osobom trzecim lub innym 

Pracownikom Groclinu bez uprzedniego upoważnienia. Osoby, których umowa zatrudnienia wygasła 

lub które nie są umownie związane z Groclinem, winny zachować te informacje w tajemnicy.

6. NARUSZENIE POLITYKI ETYCZNEJ

Poważnie traktujemy obawy Pracowników. Badamy każdy raport na temat możliwego naruszenia. 

Od wszystkich Pracowników wymagamy pełnej współpracy podczas prowadzenia przez Grupę 

postępowania sprawdzającego. 

Wszelkie oznaki naruszenia Polityki Etycznej grożą działaniami dyscyplinarnymi, włącznie

z wypowiedzeniem.



DZIAŁANIA
ANTYKORUPCYJNE

Uczciwość to wartość, którą Grupa podziela zarówno w kontaktach z klientem, jak

i we współpracy wewnętrznej. Zależy nam, by postrzegano Groclin jako uczciwego 

pracodawcę i konkurenta na rynku, dlatego wszelkie działania prowadzone są w zgodzie

z prawem, etyką i kulturą.
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DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE

1. ZAKAZ KORUPCJI

Od całego zespołu Groclinu oczekujemy przestrzegania najwyższych standardów etycznych. 

Wszelkie próby korupcji, wymuszeń i innych środków niewłaściwego pozyskiwania przewagi 

spotkają się z surowymi sankcjami. Pomyślnie prowadzimy działalność, dzięki jakości produktów

i usług. Nie staramy się rozwijać biznesu poprzez korumpowanie osądów naszych klientów, dlatego 

w relacji biznesowej przekazywanie lub otrzymywanie kosztownych prezentów jest zakazane.

 

2. UCZCIWA KONKURENCJA

Groclin wierzy w przestrzeganie zasad i przepisów, regulujących konkurencję, zarówno w Polsce, 

jak i na arenie międzynarodowej. Zasady te zabraniają jakichkolwiek pisemnych czy ustnych 

porozumień, umów, planów czy uzgodnień pomiędzy konkurentami, które poruszają kwestie ceny, 

obszaru, udziału w rynku lub klientów. Pracownicy Groclinu nigdy nie powinni zawierać takich 

umów i porozumień z podmiotami współpracującymi z Grupą oraz konkurentami. 

W przypadku, gdy podmioty te proponują poza kontraktem dodatkowe porozumienia, które wydają 

się niejasne, sytuację zgłasza się przełożonemu lub działowi kadr.

3. ZAKAZ DOKONYWANIA NIELEGALNYCH WPŁAT NA RZECZ AGENCJI RZĄDOWYCH LUB ICH 

PRACOWNIKÓW

W Groclinie nie dopuszcza się dokonywania wpłat w nadziei na zapewnienie korzystnego 

działania ze strony agencji rządowej lub administracyjnej. Oferowanie podarunków lub usług 

Pracownikom rządowym lub administracyjnym jest zakazane, gdyż mogą one być postrzegane, 

jako próby wywierania wpływu na decyzje rządowe lub administracyjne, w kwestiach dotykających

Grupę Groclin.

4. ZAKAZ WPŁAT NA CELE POLITYCZNE

Groclin nie dokonuje wpłat ani nie świadczy usług na rzecz partii politycznych, urzędników czy 

kandydatów na urzędy polityczne. Niezależnie od preferencji politycznych, Pracownik nie powinien

wykorzystywać na własną rękę funduszy firmowych do wspierania organizacji politycznych. 



DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE

Decyzje o ewentualnym wspieraniu przez Grupę politycznego kandydata lub kwestii politycznej 

zostają podjęte przez Zarząd Groclinu.

5. ZASADA WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY, USŁUG I ZASOBÓW GROCLINU

Zabronione jest korzystanie z funduszy, usług czy zasobów Groclinu w nieodpowiednich lub 

niezgodnych z prawem celach. Absolutnie zabronione jest nabywanie przywilejów lub specjalnych 

korzyści na rzecz Groclinu poprzez zapłatę lub przyjęcie łapówek, gratyfikacji czy innych form 

przekupstwa.

6. PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ W RACHUNKACH, KSIĘGACH I ZAPISACH

Wszelkie aktywa, pasywa oraz transakcje przeprowadzane przez Groclin muszą być odnotowywane 

w księgach finansowych Grupy i na rachunkach, które należy prowadzić rzetelnie i skrupulatnie, 

zgodnie z obowiązującymi standardami. Dokumenty odnoszące się do transakcji handlowych

lub finansowych muszą stanowić rzetelne odzwierciedlenie tych transakcji.

Nie należy utrzymywać nieujawnionych funduszy lub nieudokumentowanych aktywów Groclinu

czy spółek zależnych.

 

Nigdy nie należy wprowadzać fałszywych wpisów do ksiąg i zapisów Groclinu lub spółek zależnych. 

To bardzo poważne wykroczenie.

Wszyscy Pracownicy Groclinu są odpowiedzialni za ochronę zasad etycznych. Każde ich potencjalne 

naruszenie jest poważną sprawą. Oczekujemy, że będą oni informowali o każdym podejrzeniu 

naruszenia zasad Polityki Etycznej oraz Kodeksu Postępowania Biznesowego. Nie tolerujemy akcji 

odwetowej, skierowanej w jakąkolwiek osobę, która w dobrej wierze przedstawiła swoje obawy.

Jeżeli ktokolwiek ma pytania dotyczące Polityki Etycznej lub jest zaniepokojony potencjalnym

jej naruszeniem, może postąpić według poniższego schematu:

1. omówienie problemu z przełożonym

2. omówienie problemu z innym przełożonym lub kierownikiem

3. kontakt z działem kadr

4. bezpośredni kontakt z siedzibą Grupy Groclin – compliance@groclin.com



DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE

ZGŁASZANIE WĄTPLIWOŚCI

W razie wszelkich wątpliwości dotyczących niniejszego kodeksu lub sytuacji zaistniałych w miejscu pracy, 

należy skontaktować się z działem kadr. 

Zależy nam, aby każdy z naszych Pracowników czuł się w Groclinie bezpiecznie i komfortowo.

Budując i modyfikując naszą kulturę organizacyjną, chcemy wykorzystać jak najwięcej sugestii, by wspólnie 

tworzyć dobrą atmosferę współpracy.



Siedziba GROCLIN S.A.

Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

e-mail:office@groclin.com

Tel.: +48 61 628 7110

Fax: +48 61 628 7366
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