
Kodeks Etyki Biznesu



W Rawlplug biznes etyczny i biznes przynoszący zyski nie wykluczają się, a jest to możliwe dzięki 
uczciwemu podejściu do wszystkiego co robimy. Chcemy, by myślano o nas jak o partnerze, które-
mu można ufać, ponieważ pracuje tu zespół ludzi, dla których ważna jest uczciwość. Ludzi, którzy 
wiedzą, że zaufanie to nie jest coś, co się po prostu ma, którzy są świadomi, że na zaufanie trzeba 
pracować każdego dnia. Ludzi, którzy rozumieją, że jesteśmy odpowiedzialni za to jak działamy, a to 
jak silni jesteśmy dzisiaj, bezpośrednio wpłynie na naszą siłę w przyszłości. Ludzi, z którymi i dzięki 
którym, konsekwentnie realizujemy strategię Zrównoważonego Rozwoju, której nieodłącznym ele-
mentem jest Kodeks Etyki Biznesu Rawlplug. Ludzi, którzy doskonale wiedzą, że nasza działalność, 
cele, jakie sobie wyznaczamy, sposób, w jaki konstruujemy naszą ofertę, produkty, które tworzymy, 
usługi, oddawane w ręce naszych klientów, wiedza, którą się dzielimy, czyli szeroko rozumiana re-
alizacja naszego biznesu jest oparta na zaufaniu. Od 100 lat budujemy to zaufanie, nie tylko dzięki 
najwyższej jakości produktom, znanym na całym świecie i spełniającym najwyższe normy bezpie-
czeństwa, ale także dzięki naszemu codziennemu postępowaniu, którego fundamentem jest uczci-
wość. To właśnie uczciwość warunkuje jak pracujemy, jak traktujemy się nawzajem, jak podchodzi-
my do dbania o środowisko i społeczność lokalną. Pragniemy by zasady, którymi się kierujemy, były 
transparentne, a uczciwość miała swoje potwierdzenie we wszystkim, co robimy i właśnie dlatego 
opracowaliśmy Kodeks Etyki Biznesu Rawlplug. Definiuje on sposoby naszego działania, w oparciu 
o zasady rozumiane przez wszystkich na całym świecie jako uczciwe i transparentne.

Uczciwe postępowanie to etyczne postępowanie. Zależy nam na tym, by zasady naszej etyki biz-
nesowej były nie tylko stosowane, ale przede wszystkim rozumiane. Dlatego zobowiązujemy - 
w pełnym znaczeniu tego słowa - nasz zespół i naszych partnerów biznesowych do zapoznania się 
z Kodeksem Etyki Biznesu Rawlplug. To dla nas niezmiernie ważne, bo na nasze uczciwe postępo-
wanie składa się działanie każdego pracownika i partnera biznesowego. Wyodrębniliśmy kilkanaście 
najważniejszych obszarów uczciwego postępowania.
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Radosław Koelne 
CEO, Rawlplug

Wierzymy, że uczciwe postępowanie to inwestycja w przyszłość, 
w której solidne fundamenty naszej stuletniej tradycji dają 
przestrzeń do rozwoju i ciągłego doskonalenia się. Cokolwiek 
robimy chcemy być godni zaufania. Chcemy pokazywać naszą 
uczciwość. Chcemy by każdy zobaczył, że biznes może być 
jednocześnie etyczny i dochodowy. Chcemy tworzyć. Chcemy mieć 
wpływ. Chcemy współpracować. Chcemy wspierać. Chcemy być 
przykładem. Chcemy być fair. Chcemy być etyczni. 

Karol Szczuka
Brand Manager

Marka Rawlplug powstała dzięki rewolucyjnym wynalazkom, 
które zawsze były odpowiedzią na potrzeby klientów i wynikały 
z precyzyjnego ich identyfikowania. Dziś Rawlplug to światowy 
ekspert w sektorze zamocowań. Jesteśmy na rynku od stu lat, nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie uczciwe podejście do naszych klientów, 
którym dostarczamy szyte na miarę rozwiązania. By sprostać temu 
wyzwaniu nieustannie inwestujemy w nowoczesne technologie, 
przyspieszamy proces prototypowania, ulepszamy i usprawniamy 
procesy produkcyjne, a nasze produkty spełniają surowe światowe 
normy bezpieczeństwa. Wszystko po to, by nasi klienci mieli do nas 
zaufanie i pewność, że dostarczamy im najlepsze rozwiązania.

Sławomir Jagła 
Sustainability Officer / Menedżer ds. Zintegrowanych 
Systemów Zarządzania

Dla Rawlplug etyka biznesu to zbiór zasad, którymi każdy pracownik 
kieruje się na co dzień. Chcemy być postrzegani jako lider w branży 
zamocowań, który łączy wszystkie aspekty biznesowe i etyczne, 
przestrzega zasad, norm i wymagań prawnych, inwestuje w rozwój 
innowacyjnej oferty, wspiera pracowników, społeczności lokalne, dba 
o środowisko, rozmawia z partnerami biznesowymi, dzieląc z nimi 
te same idee i wartości oraz podobne podejście do etyki. Jesteśmy 
prawdomówni, obiektywni, godni zaufania, pełni szacunku i tolerancji, 
a przede wszystkim odpowiedzialni społecznie, etyczni, uczciwi.

Magdalena Grzelak 
Chief Communication Officer

Aby dialog był skuteczny, jego uczestnicy muszą sobie wzajemnie 
ufać, słuchać się i rozumieć. W Rawlplug tak budujemy 
komunikację, by była ona dla wszystkich jasna, odpowiadała ich 
potrzebom i stanowiła dowód na to, że każde nasze działanie 
jest prawdziwe i uczciwe. Budujemy trwałe i serdeczne relacje 
z naszymi pracownikami oraz wszystkimi interesariuszami, 
rozmawiamy z nimi szczerze i otwarcie, bo wiemy że to jedyna 
droga do wzajemności i zaufania. 
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W Rawlplug wierzymy, że prawo wyznacza te same standardy 
postępowania dla wszystkich, jest niepodważalne i niekwestionowalne, 
a jego przestrzeganie jest fundamentem uczciwego postępowania.

Oznacza to, że działania nasze i naszych partnerów biznesowych muszą być zawsze w zgodzie 
z obowiązującym prawem, a także z regulacjami, które stanowią uzupełnienie prawa – w każdym 
kraju, w którym działamy. Uważamy za swój niekwestionowany obowiązek do tego prawa się 
stosować, szanować je i go przestrzegać, zarówno na poziomie organizacji jak i jednostki. 

Uczciwe postępowanie 
to przestrzeganie prawa1. 

prawo, właściwe postępowanie, 
wysokie standardy, dobre 
praktyki, uczciwość,

Pamiętaj, nie tolerujemy naginania i łamania prawa w naszej działalności, w postępowaniu naszych 
pracowników oraz firm, z którymi współpracujemy. 
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W Rawlplug działamy na konkurencyjnym rynku, na którym  
informacja jest najbardziej wartościową walutą i pozwala nam 
rywalizować. Prowadzimy innowacyjne badania nad rozwojem naszych 
produktów i usług, robimy zaawansowane analizy rynku i otoczenia 
rynkowego, cały czas unowocześniamy zakłady produkcyjne – jest 
to możliwe dzięki ludziom, którzy posiadają ekspercką wiedzę 
i umiejętności, a jednocześnie mają dostęp do naszego stuletniego, 
unikalnego know-how, objętego tajemnicą. 

Pamiętaj, że przykładów poufnej i intelektualnej prawnie zastrzeżonej informacji jest wiele, są 
to m.in. informacje i analizy finansowe, prognozy i plany rozwojowe, dokumentacja techniczna, 
dane sprzedażowe, strategie i plany marketingowe, receptury i procesy technologiczne, plany 
produkcyjne i wiele innych narzędzi i dokumentów. 

Dostęp do nich jest wyrazem naszego wielkiego zaufania do Ciebie.

Działając uczciwie wierzymy, że ludzie, z którymi pracujemy i dzielimy się poufnymi informacjami, 
także są uczciwi, a co za tym idzie nie będą ujawniać tych informacji i dołożą wszelkich starań 
by je chronić.

Oznacza to, że nasi pracownicy i partnerzy biznesowi mają dostęp do tzw. poufnej  
i intelektualnej prawnie zastrzeżonej informacji, która jest wyłączną własnością Rawlplug, 
i zobowiązani są do jej ochrony, czyli do nieujawniania jej innym osobom i firmom w żaden możliwy 
sposób, a także do stosowania się do naszych klauzul poufności i do zasad polityki bezpieczeństwa 
informacji Rawlplug. 

Uczciwe postępowanie 
to przestrzeganie zasady
poufności i ochrona danych 
objętych tajemnicą

2. poufność, wiedza, 
ochrona informacji, 
zaufanie, uczciwość
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Uczciwe postępowanie to 
nieprzyjmowanie prezentów 
i przysług 3. 

W Rawlplug mamy rozmach. Działamy globalnie, a nasze obiekty 
referencyjne można znaleźć na całym świecie, podobnie jak naszych 
klientów i partnerów biznesowych. Dlatego tak ważne jest, by nasze 
relacje z nimi były uczciwe, a decyzje handlowe były podejmowane 
w oparciu o racjonalne argumenty rynkowe. By zapewnić sobie 
takie działanie, określiliśmy zasady związane z przyjmowaniem 
prezentów i przysług. 

Pamiętaj, że drobne biznesowe uprzejmości, których celem jest budowanie relacji nie są szkodliwe, 
ale nigdy nie przyjmuj prezentu, przysługi ani poczęstunku od partnera biznesowego, gdy: 

1. prezent, przysługa lub posiłek są ZBYT WARTOŚCIOWE, czyli powszechnym rozumieniu  
są zbyt drogie,

2. prezent, przysługa lub posiłek mają na celu NAKŁONIENIE NAS do podjęcia konkretnej decyzji 
lub sprawiają takie wrażenie,

3. prezent, przysługa lub posiłek mają na celu PODZIĘKOWANIE NAM za podjętą decyzję 
lub sprawiają takie wrażenie.

Jeśli masz wątpliwości w tym zakresie, skontaktuj się ze swoim przełożonym,  
możesz także porozmawiać z dyrektorem HR Rawlplug, który pomoże podjąć  
decyzję i wytłumaczy niejasności. 

Oznacza to, że żadnemu z nas NIE WOLNO przyjmować prezentów i przysług, które dawane są 
nam po to, byśmy podjęli konkretne decyzje biznesowe, są podziękowaniem za takie decyzje 
lub choćby sprawiają takie wrażenie. Nie możemy także przyjąć zbyt hojnego prezentu ani zbyt 
kosztownego posiłku. 

obiektywne decyzje, 
racjonalność, relacje, 
niezależność, uczciwość
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Rawlplug to przede wszystkim ludzie. Nasz zespół to nasz najcenniejszy 
zasób, motor napędowy naszego rozwoju. Rawlplug to także inne 
zasoby, takie jak aktywa, ruchomości, środki finansowe. Bardzo ważne 
jest, by każdy z nas wiedział, kiedy, w jakim zakresie i w jaki sposób może 
z tych zasobów korzystać efektywnie.

Uczciwe postępowanie 
to korzystanie z funduszy 
Rawlplug we właściwy 
sposób

4. aktywa, dobra, 
zasoby, rozsądek, 
uczciwość

Pamiętaj, że w zakresie właściwego korzystania z funduszy Rawlplug, zawsze potrzebujesz zgody 
przełożonego i obowiązują Cię zasady:

1. NIE WOLNO CI przekazywać zasobów firmy (np. w formie prezentów) ani firmowych środków 
pieniężnych na rzecz jakiejkolwiek agencji rządowej czy urzędników państwowych. Wyjątkiem 
od tego są sytuacje, gdy masz na to pisemną zgodę Dyrektora HR Rawlplug. 

2. NIE MOŻESZ przekazywać środków finansowych firmy ani żadnych prezentów w celu nakłonienia 
kogoś, do podjęcia konkretnej decyzji lub uzyskania specjalnego traktowania. Od tej sytuacji nie 
ma wyjątków, ponieważ traktujemy to jako łapówkę i surowo zabraniamy. 

3. NIE WOLNO CI przekazywać firmowych środków pieniężnych ani zasobów  
firmy na nieetyczne lub niezgodne z prawem cele. 

Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się ze swoim przełożonym, lub omów to  
z dyrektorem HR Rawlplug, który wytłumaczy niejasności. 

Oznacza to, że z zasobów firmy korzystamy wtedy, gdy ma to określony biznesowy cel i nigdy 
nie wykorzystujemy ich do celów prywatnych. Na przykład: służbowego komputera czy samochodu 
używaj tylko do celów służbowych i po to by realizować obowiązki i zadania zawodowe. Jeśli 
korzystasz z firmowej karty kredytowej, kupuj tylko to, co jest niezbędne do realizacji prowadzo-
nych projektów lub potrzebne w codziennej pracy. Jeśli jesteś w delegacji, uczciwie rozliczaj jej 
koszty, pamiętając o tym, że wydatki poniesione w czasie wolnym (np. wizyta w muzeum), nie są 
kosztami delegacji. Korzystanie z zasobów firmy, zwłaszcza ze środków finansowych, zawsze 
wymaga wcześniejszej zgody przełożonego. 

1312
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Rawlplug to 100 lat obecności na rynku, a tym samym 100 lat 
doświadczenia w zarządzaniu ludźmi. To tygiel osobowości i kultur, to 
oddziały w kilkunastu krajach i na kilku kontynentach, to wspaniała 
odmienność, która daje nam siłę, sprawia, że jesteśmy bardziej 
kreatywni i otwarci na nowe perspektywy. To ludzie, którzy, by dobrze 
pracować, muszą dobrze się czuć. Właśnie dlatego obowiązuje u nas 
zasada równości, zakaz dyskryminacji, zakaz łamania praw człowieka 
oraz równe szanse zatrudnienia. 

Pamiętaj, każdy członek zespołu Rawlplug ma takie same prawa i jest wynagradzany wyłącznie za 
swoją pracę i jej efekty. Nie zapominaj też, że nie musisz wszystkich lubić tak samo, wystarczy jeśli 
każdego kolegę i koleżankę z pracy będziesz traktował tak, jak sam chciałbyś być traktowany. 

Pamiętaj, jeśli ktoś sprawia, że źle czujesz się w pracy, natychmiast zgłoś to swojemu przełożonemu 
i dyrektorowi HR Rawlplug. 

Oznacza to, że jakakolwiek dyskryminacja jest surowo zabroniona, a każdy członek zespołu 
Rawlplug, bez względu na stanowisko w firmie, traktowany jest z takim samym szacunkiem, 
sympatią i otwartością, niezależnie od płci, koloru skóry, wyznania, wieku, orientacji seksualnej, 
przekonań, stanu zdrowia czy przynależności społecznej. Niedopuszczalne jest także naruszanie 
godności osobistej, której przejawami są m.in. mobbing, prześladowanie, wykorzystywanie 
seksualne, przemoc psychiczna i fizyczna. 

W Rawlplug zapewniamy także równe szanse zatrudnienia. Oznacza to, że zatrudniamy 
pracowników na podstawie ich umiejętności i doświadczenia, wymaganych na danym stanowisku, 
nic innego nie ma dla nas znaczenia. 

Uczciwe postępowanie to 
wzajemny szacunek, prze-
strzeganie praw człowieka 
i brak dyskryminacji

5. tolerancja, szacunek, 
równe szanse, współpraca, 
uczciwość

15

KODEKS ET YKI  BIZNESU R AWLPLUG

14



Jako międzynarodowa firma, mamy bardzo różnorodny zespół. 
Jesteśmy grupą ludzi z całego świata, którzy choć dzielą wielką pasję 
do pracy, różnią się miedzy sobą dziedzictwem kulturowym i religijnym. 
Wierzymy, że różnice między nami dają nam nieograniczone pokłady 
kreatywności i dbamy o to, by każdy, niezależnie od wyznania,  
czuł się u nas dobrze.

Pamiętaj! Nasza neutralność wobec wszystkich religii oznacza, że masz swobodę wyznania 
i religijnego zaangażowania oraz obowiązek szanowania tej swobody u innych. Jeśli ktoś sprawia, 
że czujesz się dyskryminowany ze względu na swoje wyznanie lub narusza w jakikolwiek sposób 
zasadę neutralności religijnej, zgłoś to swojemu przełożonemu lub dyrektorowi HR Rawlplug. 

Oznacza to, że pozostajemy neutralni wobec wszystkich religii, a każdy członek naszego międzyna-
rodowego zespołu ma swobodę wyznania. Nie wspieramy i nie narzucamy żadnego światopoglądu 
religijnego, nie ma u nas także symboli religijnych, ponieważ uważamy, że tylko w ten sposób jeste-
śmy w stanie wyrazić szacunek dla wszystkich wyznań i religii.

Uczciwe postępowanie 
to neutralność wobec 
każdego wyznania6. neutralność, wyznanie, 

religia, swoboda, 
szacunek, uczciwość
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Rawlplug to ponad 1500 osób na całym świecie, a co się z tym wiąże 
mnóstwo informacji o naszych pracownikach. Szanujemy prywatność 
każdego członka naszego zespołu i dbamy o to, by nikt jej nie naruszał. 

Pamiętaj, Twoja prywatność jest ważna, chronimy ją i szanujemy, byś czuł się swobodnie  
i miał pewność, że nikt jej nie narusza. Jeśli masz jakieś wątpliwość lub czujesz, że ktoś nie stosuje 
się do zasady poszanowania Twojej prywatności, daj znać swojemu przełożonemu lub Dyrektorowi 
HR Rawlplug. 

Oznacza to, że ograniczamy dostęp do poufnych informacji o naszych pracownikach. Mają go tylko 
osoby, które ze względów kadrowych i prawnych takich informacji potrzebują. Osoby te dbają 
o ochronę i właściwe przechowywanie takich informacji oraz są zobowiązane etycznie i prawnie do 
zachowania ich w tajemnicy, czyli nie mogą ich ujawniać innym.

Poszanowanie prywatności naszych pracowników przejawia się także w szacunku do ich stanowiska 
pracy i rzeczy osobistych, które tam się znajdują. To znaczy, że nie wolno przeszukiwać stanowiska 
pracy, które nie należy do nas ( w tym komputera), nie wolno również zabierać rzeczy pracownika, 
do którego dane stanowisko pracy należy. 

Uczciwe postępowanie to 
szacunek dla prywatności 
naszych pracowników7. prywatność, ochrona 

danych, pracownik, 
pewność, uczciwość
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W Rawlplug troszczymy się o bezpieczeństwo i zdrowie naszych 
pracowników. W związku tym, że jesteśmy firmą produkcyjną, profile 
stanowisk pracy oraz wiążące się z nimi zagrożenia są bardzo różne 
i wymagają określenia odrębnych zasad BHP dla każdego z nich. 

Pamiętaj, jeśli zauważysz jakiekolwiek niezgodności z zasadami BHP, nie tylko w swojej pracy, ale 
również w pracy twoich koleżanek i kolegów, nie wahaj się, zgłoś to specjaliście ds. BHP Rawlplug. 

Oznacza to, że w zależności od tego czy jesteś pracownikiem biurowym, magazynowym czy 
produkcyjnym, będziesz brał udział w cyklicznych, dedykowanych Twojemu profilowi pracy, 
szkoleniach BHP, podczas których poznasz obowiązujące Cię zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 
dowiesz się jakie w tym zakresie masz prawa czy do kogo zwrócić się po pomoc. Dowiesz się też, jak 
powinno wyglądać Twoje stanowisko pracy, by zapewnić Ci bezpieczeństwo i komfort. 

Wszyscy mamy obowiązek znać zasady BHP obowiązujące w Rawlplug i stosować się do 
nich, ponieważ są one podstawą zapewniania nam wszystkim bezpiecznych warunków pracy 
i minimalizowania wpływu pracy na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

Uczciwe postępowanie to 
zapewnienie pracownikom 
bezpieczeństwa i higieny  
pracy oraz szacunek dla 
zdrowia i życia

8. 
zdrowie, bezpieczeństwo 
pracy, ochrona, komfort, 
uczciwość
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W Rawlplug mamy pełną świadomość, że działając w branży  
przemysłu ciężkiego zostawiamy swój ślad środowiskowy. Z tego 
powodu troska o ekologię jest dla nas jednym z fundamentów strategii 
Zrównoważonego Rozwoju, którą konsekwentnie realizujemy.  
Nasze działania na rzecz ekologii opieramy na światowej klasy 
standardach, nie ograniczając się jedynie do przestrzegania prawa. 
Nieustannie podejmujemy działania, które tego dowodzą. Tworzymy 
i propagujemy najlepsze praktyki w zakresie poszanowania naszej 
planety. Na każdym etapie naszych działań stawiamy na budowanie 
wysokiej świadomość ekologicznej. 

Pamiętaj, jeśli jakiś aspekt naszej działalności w kontekście ekologii Cię zaniepokoi lub jeśli masz  
pomysł na nowe proekologiczne działania, które moglibyśmy wdrożyć, skontaktuj się 
z pełnomocnikami lub specjalistami ds. ochrony środowiska lub zgłoś się  
do swojego przełożonego. 

Oznacza to, że w ramach troski o środowisko opieramy naszą działalność na systemie zarządzania 
środowiskiem, a tym samym uważnie i rzetelnie podchodzimy do spełnienia wszystkich norm 
i standardów. Respektujemy obowiązujące przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska, a co za 
tym idzie spełniamy wszystkie wymagania środowiskowe. Skupiamy się na efektywności zarówno 
ilościowej jak i jakościowej oraz na jakości wdrażanych rozwiązań we wszystkich działaniach 
realizowanych w ramach troski o środowisko. Nieustannie monitorujemy wskaźniki środowiskowe 
i na ich podstawie doskonalimy działania, które minimalizują potencjalnie negatywny wpływ na 
środowisko. Nasze produkty mają ekologiczne opakowania. Bierzemy udział w akcjach na rzecz 
ochrony środowiska, zarówno lokalnych jak i globalnych, zwiększając tym samym świadomość 
społeczną w tym zakresie wśród naszych pracowników i partnerów biznesowych, a także wśród 
lokalnych społeczności.

Uczciwe postępowanie to 
szacunek dla środowiska9. ekologia, troska, 

zrównoważony rozwój, 
świadomość, uczciwość 
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W Rawlplug wierzymy w transparentną komunikację. A ta wymaga 
właściwego kontaktu z mediami, zachowania spójności i umiejętnego, 
wyważonego dzielenia się informacją.

Pamiętaj, jeśli przedstawiciel mediów zwróci się do Ciebie z prośbą o informację, przekaż mu 
kontakt mailowy do Działu Komunikacji Rawlplug: komunikacja@rawlplug.com Nie udzielaj 
samodzielnie informacji, nawet jeśli bardzo dobrze znasz zagadnienie, o które pytają media. 

Oznacza to, że chcemy jasno, zrozumiale i uczciwe przekazywać informacje mediom, ale musimy 
zawsze mieć na uwadze obowiązek ochrony informacji poufnych, co wiąże się z zachowaniem 
określonej rzetelności. Niezwykle ważna jest dla nas także spójność tego co komunikujemy. 
Dlatego w Rawlplug mamy zasadę, że z mediami mogą kontaktować się jedynie członkowie 
Zarządu oraz rzecznicy, czyli osoby wyznaczone do kontaktu z mediami przez Zarząd. Tylko oni 
mogą rozmawiać z przedstawicielami mediów o tym co się dzieje w Grupie Rawlplug, informować 
o sukcesach, wynikach i planach, poruszać kwestie dotyczące pracowników, klientów, udziałowców 
czy wierzycieli, opowiadać o rozwoju firmy i jej ofercie. Nikt inni nie może przekazywać mediom 
informacji związanych z życiem firmy. 

media, informacja, 
komunikacja,  
rzetelność, uczciwość 

Uczciwe postępowanie 
to właściwy kontakt 
z mediami10. 
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Konflikt interesów ma miejsce wtedy gdy prywatny interes pracownika 
koliduje z interesem pracodawcy oraz w sytuacji gdy pracownik czerpie 
nielegalne korzyści dzięki stanowisku, które obejmuje w firmie. 
W Rawlplug mamy liczny zespół, dlatego tak ważne jest unikanie 
sytuacji prowadzących do konfliktu interesów lub niosących ryzyko 
jego pojawienia się.

Uczciwe postępowanie 
to zapobieganie 
konfliktom interesów11. 

Pamiętaj, bardzo dobrze wiemy, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której bliska nam 
osoba (np. współmałżonek czy partner życiowy, dzieci, rodzeństwo, rodzice, teściowie, przyjaciele) 
będzie pracować dla konkurencji, dostawcy czy partnera biznesowego Rawlplug (lub samodzielnie 
będzie prowadzić taką działalność). To stwarza ryzyko pojawienia się konfliktu interesów dlatego 
KONIECZNIE trzeba poinformować o takiej sytuacji Dyrektora HR Rawlplug i wspólnie omówić 
jakie optymalne rozwiązania można zastosować. Nie zapomnij, konflikt interesów 
powstaje, gdy Twoje osobiste relacje lub postępowanie zakłócają Twoją  
zdolność do działania w interesie Rawlplug. 

Oznacza to, że każdy z nas, wykonując swoje obowiązki, musi działać w najlepszym interesie firmy. 
Decyzje podejmowane w pracy, nie mogą opierać się na chęci odnoszenia prywatnych korzyści. 
Nie wolno nam także wykorzystywać wiedzy o szansach biznesowych, inwestycjach i planach 
Rawlplug, dla realizacji własnych celów lub odnoszenia osobistych korzyści – zarówno naszych jak 
i naszych bliskich. Nie możemy również angażować się w przedsięwzięcia konkurencyjne względem 
działalności Rawlplug. Istotne jest również, że w Rawlplug mamy zasadę doboru partnerów 
biznesowych bez protekcji, tylko na podstawie ich atutów i wartości, jaką niesie ze sobą współpraca 
z nimi. Unikajmy zatem także sytuacji, w których ktoś mógłby podważyć niezależność i obiektywizm 
naszych decyzji w tym zakresie. 

prawość, obiektywne  
decyzje, wspólne cele, 
wiarogodność, uczciwość 
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Działamy na bardzo konkurencyjnym rynku, na którym aktywnie 
pozyskujemy klientów z całego świata i od 100 lat z sukcesem 
sprzedajemy nasze produkty. Nasi klienci darzą nas zaufaniem, 
ponieważ od początku istnienia Rawlplug, budujemy reputację 
uczciwego rynkowego gracza, który nie tylko dba o klientów, ale także 
szanuje swoich konkurentów, dostawców i partnerów biznesowych.

Pamiętaj, każdy z nas musi wykazać się szczególną ostrożnością i wrażliwością w kontaktach 
z konkurencją. Niezależnie do tego jak nieszkodliwa może wydać się nam choćby rozmowa 
z przedstawicielem konkurencji, zawsze istnieje ryzyko, że będzie ona podstawą do zarzucenia 
nam niewłaściwego, a nawet nielegalnego postępowania. Pamiętajmy, by unikać takich sytuacji, 
a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z Działem Prawnym Rawlplug.

Oznacza to, że wszystkie nasze rynkowe działania są podejmowane zgodnie z obowiązującym nas 
prawem antymonopolowym oraz prawem uczciwej konkurencji – we wszystkich krajach, w których 
działamy. Nie dopuszczamy stosowania jakichkolwiek umów z konkurentami, w szczególności 
takich, które ograniczają handel czy hamują efektywność działania, w tym zmów cenowych, 
ograniczeń produkcyjnych i związanych z kontrolą jakości oraz dzielenia rynku. Takie praktyki 
są nielegalne i surowo zabronione. W Rawlplug nie ma od tego wyjątków. Działamy niezależnie 
i umożliwiamy to samo innym podmiotom rynkowym. 

Uczciwe postępowanie 
to poszanowanie zasad 
uczciwego handlu 
i prawa konkurencji

12. reputacja, zaufanie, 
transparentność, dbałość 
o klienta, uczciwość
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Rawlplug nie wspiera żadnego ugrupowania politycznego. Jednocześnie 
jako pracownicy mamy prawo do wyrażania i wspierania różnych 
organizacji (np. politycznych, charytatywnych, pożytku publicznego), 
a także do angażowania się w życie publiczne. Musimy jedynie pamiętać, 
by taka działalność nie była w żaden sposób kojarzona z Rawlplug. 

Pamiętaj, w Rawlplug szanujemy Twoje przekonania i nie ograniczamy Twojego zaangażowania 
w życie publiczne poza pracą, jednak zawsze działaj tak, by oddzielić swoją aktywność w tym 
obszarze od aktywności zawodowej w Rawlplug. Jeśli masz wątpliwości w tym zakresie, skontaktuj 
się z Dyrektorem HR Rawlplug. 

Oznacza to, że masz prawo, w czasie wolnym, wspierać dowolną organizację czy ideę. Ważne by 
Twoje działania nie były interpretowane jako działania Rawlplug. 

Uczciwe postępowanie 
to właściwe podejście 
do udziału w życiu 
publicznym 

13. wizerunek, życie publiczne, 
wartości, zaangażowanie, 
uczciwość
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Pamiętaj, wewnętrzny obrót akcjami oraz doradzanie są zabronione zarówno w odniesieniu 
do akcji Rawlplug jak i naszych podmiotów powiązanych i nie pozwalają na wykorzystywanie 
nieupublicznionych informacji, do których mamy dostęp jako pracownicy i partnerzy Rawlplug. 
By informacje stały się publiczne, muszą zostać odpowiednio ujawnione, czyli podane do publicznej 
wiadomości, przez wyznaczone do tego osoby w firmie. Następnie musi upłynąć odpowiednio 
długi czas, aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Przykładem właściwego ujawniania informacji 
są publikacje prasowe, spotkania z dziennikarzami i przedstawicielami 
opinii publicznej, a także podanie danych informacji do wiadomości władz 
regulujących obrót papierami wartościowymi  
(np. Komisji Nadzoru Finansowego). 

Oznacza to, że każdy kto chciałby kupić lub sprzedać akcje Rawlplug powinien mieć dostęp do 
takich samych, publicznych informacji o firmie. Dlatego nasza polityka, a także obowiązujące 
nas prawo, jasno mówią, że nie wolno kupować ani sprzedawać akcji Rawlplug w momencie, gdy 
mamy dostęp do nieupublicznionych informacji o firmie (wyjątkiem od tego jest sprzedaż lub 
kupno zgodnie z ustalonym wcześniej planem obrotu akcjami). Działanie takie określa się mianem 
WEWNĘTRZNEGO OBROTU AKCJAMI i jest ono nielegalne, niedozwolone i nieetyczne. Także 
przekazywanie nieupublicznionych informacji o Rawlplug osobom, które mogą kupić lub sprzedać 
akcje firmy, określane DORADZANIEM, jest niedozwolone i prawnie zabronione. 

Rawlplug jest spółką giełdową, co oznacza, że obowiązują nas pewne, 
ściśle określone zasady kupna i sprzedaży naszych akcji. Szczególnie 
ważny jest tu obowiązek informacyjny, którego celem jest zapewnienie 
obecnym oraz przyszłym właścicielom instrumentów finansowych  
(np. akcji Rawlplug) dostępu do istotnych informacji na temat Rawlplug 
i wyeliminowanie asymetrii informacyjnej pomiędzy uczestnikami rynku. 

Uczciwe postępowanie 
to stosowanie się do 
regulacji obrotu akcjami 
Firmy

14. akcje, nadzór, 
informowanie, 
jawność, uczciwość
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Zależy nam by standardy etyczne Rawlplug były spełnione na każdym 
poziomie organizacji, w każdym kraju, w którym działamy. Jeśli czujesz, 
że standardy te nie spotykają się z naszym rzeczywistym działaniem 
lub potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień w kwestiach etyki Rawlplug 
daj nam znać. 

Jeśli natomiast zauważysz naruszenia Kodeksu Etyki Biznesu Rawlplug nie wahaj się i zgłoś to. 
Niezależnie czy naruszenie kodeksu bezpośrednio Cię dotyczy czy nie, zgłoś je niezwłocznie. 
Możesz to zrobić anonimowo na kilka różnych sposobów:

Uczciwe postępowanie 
to zgłaszanie naruszeń 
Kodeksu Etyki Biznesu 
Rawlplug

15. 

wysyłając zgłoszenie pocztą tradycyjną na adres:
Rawlplug
Dyrektor HR
ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław

wysyłając zgłoszenie mailowo, na adres:  
CorporateComplianceOfficer@rawlplug.com 

dzwoniąc pod nasz specjalny numer:  
+48 71 326 01 00

etyka, standardy, 
kontakt, poczucie 
bezpieczeństwa, 
uczuciowość
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Pamiętaj, Twoje oceny i działania są ważne i wpływają na całość funkcjonowania Rawlplug. 

Jeśli odpowiedzi na te pytania nie rozwieją Twoich wątpliwości, zawsze możesz porozmawiać ze 
swoim przełożonym oraz z Dyrektorem HR, który służy pomocą w wyjaśnieniu wszelkich zasad 
etyki, wg których działamy w Rawlplug. 

Kodeks Etyki Biznesu Rawlplug ma być wsparciem w zrozumieniu zasad etycznego postępowania 
w Rawlplug i przewodnikiem w ich codziennym stosowaniu. Wiemy, że życie zaskakuje i każdemu 
z nas mogą zdarzyć się sytuacje wątpliwe etycznie, których Kodeks Etyki nie przewiduje. Wtedy, 
zanim podejmiesz zamierzone działanie, odpowiedz sobie na kilka pytań:

Warto zapamiętać Dlaczego dobrze jest pracować 
w etycznej firmie:

Czy działanie to jest zgodne z prawem?

Czy działanie to jest zgodne z tym, jak na 
co dzień pracujemy w Rawlplug?

Czy działanie to jest zgodne z moimi 
osobistymi wartościami?

Czy jeśli podejmę to działanie, będę się 
z nim dobrze czuł?

Czy nie naruszam w ten sposób regulacji 
branżowych lub przyjętych w branży 
ogólnych zasad postępowania? 

Czy mogę śmiało powiedzieć o tym 
działaniu innym?

masz ŚWIADOMOŚĆ, 
że wszystko co robisz ma 
znaczenie

POMAGASZ tworzyć 
dobre praktyki 

biznesowego działania

DZIAŁASZ uczciwie, dbasz 
o środowisko, o współpracowników 
i otoczenie lokalne

PRACUJESZ w lepszej 
atmosferze i przyjaznym 

środowisku

masz PEWNOŚĆ, że nie 
grozi Ci dyskryminacja

masz takie same SZANSE 
na rozwój jak twoi 
współpracownicy

w razie etycznych rozterek, 
zawsze otrzymasz POMOC 
i poradę 
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Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław

tel. +48 71 32 60 100
fax +48 71 37 26 111

www.rawlplug.com


