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Egger Code of Conduct

Nasze wartości określają 
nasze zachowania.



EGGER Code of Conduct
Szanowni Pracownicy,

Firma Egger jest stale rosnącym, działającym na arenie międzynarodowej przedsiębiorstwem rodzinnym już od momentu jej 
powstania w 1961 r. Zrównoważony rozwój, jakość i ludzie to istotne aspekty kultury naszej firmy oraz niezbędny warunek dla 
sukcesu naszej firmy.

W naszej grupie przedsiębiorstw obowiązują jasne wartości. W stosunku do naszych pracowników, partnerów biznesowych i osób 
trzecich oraz opinii publicznej postępujemy nieskazitelnie, uczciwie i z szacunkiem. Naszą międzynarodową firmę prowadzimy 
zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

Niniejszy kodeks postępowania bazuje na wartościach, filozofii i celach naszej grupy przedsiębiorstw. Wszyscy pracownicy muszą 
się do niego stosować. Kadra kierownicza jest szczególnie odpowiedzialna za to, żeby kodeks postępowania był przestrzegany  
w każdej sytuacji. Ponieważ ważne jest nie tylko, co osiągniemy, ale również to, jak to osiągamy.

Dlatego prosimy: przestrzegaj tego kodeksu postępowania i kieruj się nim w życiu zawodowym. Jeśli masz wątpliwości w zakresie 
poprawnego postępowania w życiu zawodowym, poproś o poradę. Jeśli wiesz o okolicznościach, które mogą stanowić naruszenie 
tego kodeksu postępowania, poinformuj o tym swojego przełożonego lub dział prawny. Taką informację można również przekazać 
anonimowo.

Właściciele, Zarząd Grupy i Rada Nadzorcza identyfikują się z tym kodeksem postępowania i liczą na Twoje wsparcie w stosowaniu 
go w życiu zawodowym.

St. Johann w Tyrolu, 1 marca 2018 r.
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1. Postępujemy zgodnie z prawem i nieskazitelnie
Firma EGGER zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich regulacji prawnych, urzędowych lub dotyczących uzyskania koniecznych 
zezwoleń krajów, w których firma EGGER prowadzi działalność. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania 
obowiązujących regulacji w zakresie ich odpowiedzialności. Pracownicy firmy EGGER powinni zachowywać się w stosunku do 
kolegów, klientów, dostawców i urzędów w sposób zgodny z prawem, profesjonalny i uczciwy.

2. Identyfikujemy się z wolnym rynkiem i konkurujemy w sposób uczciwy
Firma EGGER angażuje się w organizację rynku opartą na konkurencji. Postępowanie antykonkurencyjne, takie jak zmowy  
kartelowe z konkurencją, dostawcami i klientami są przez nas surowo zabronione. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do ścisłego 
przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony konkurencji i przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, 
obowiązujących w ich kraju.

3. Sprzeciwiamy się wszelkim próbom przekupstwa i uprzywilejowania
Firma EGGER sprzeciwia się wszelkim formom korupcji. Zamówienia pozyskujemy w sposób uczciwy dzięki jakości i cenom
naszych doskonałych produktów i usług. Niedozwolone praktyki handlowe, takie jak przekupstwo i uprzywilejowanie, wymuszenie, 
korupcja itp. nie będą tolerowane w żadnej formie. Żaden pracownik nie może w ramach działalności zawodowej oferować, 
obiecywać ani przyznawać innej osobie nieuzasadnionych korzyści. Dotyczy to oczywiście także przyjmowania takich 
nieuzasadnionych korzyści.

4. Jesteśmy za ostrożnym podejściem do prezentów
Darowizny (prezenty, płatności itp.) mogą zostać zlecone przez pracownika tylko wtedy, kiedy mają ogólnie przyjęty cel i są zgodne  
z przyjętą praktyką i zasadami wewnętrznymi. Takie darowizny muszą być rozsądne i właściwie zaksięgowane. Nie należy zlecać 
darowizn, które mogą częściowo lub całkowicie zostać uznane za przekupstwo. Dotyczy to oczywiście także przyjmowania prezentów. 
Należy zawsze pamiętać, aby nie zostały naruszone żadne przepisy prawne i aby zawsze można było wykluczyć ewentualny wpływ na 
decyzje biznesowe.

5. Dbamy o poszanowanie społeczności
Do podstawowych wartości firmy EGGER należy respektowanie obyczajów i zwyczajów krajów, w których firma EGGER prowadzi 
działalność. Wspieramy zaangażowanie wykwalifikowanych pracowników i kadry kierowniczej z obszaru naszej lokalizacji  
i przyczyniamy się do wzmacniania każdego regionu poprzez wspieranie wydarzeń i projektów społecznych, kulturalnych, naukowych 
i sportowych. Firma EGGER może przekazywać datki i pieniądze od sponsora tylko w ramach danych systemów prawnych i zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi. O przyznaniu datków i sponsoringu finansowym decydują wyłącznie 
kierownicy spółek.

6. Dbamy o uczciwe warunki zatrudnienia
Firma EGGER wyraźnie dba o uczciwe warunki zatrudnienia. Jako pracodawca przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów  
w danym kraju zatrudnienia. W szczególności mocno przeciwstawiamy się każdej formie pracy dzieci lub pracy przymusowej

Oczekujemy od naszych pracowników traktowania siebie nawzajem oraz osób trzecich z szacunkiem. Nie tolerujemy molestowania 
ani dyskryminacji w miejscu pracy, zwłaszcza ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie, płeć, religię lub orientację 
seksualną.

Podstawowe kryteria rozwoju pracowników to osiągnięcia i potencjał. Promujemy dalsze kształcenie naszych pracowników w firmie  
i poza nią oraz utrzymujemy otwartą kulturę korporacyjną, w której wszyscy pracownicy mogą i powinni otwarcie przekazywać swoje 
opinie i sugestie dotyczące usprawnień w firmie. Opowiadamy się również za szczerym i uczciwym dialogiem z organizacjami 
reprezentującymi naszych pracowników i przestrzegamy wolności zrzeszania się naszych pracowników.

Informujemy naszych pracowników o naszych celach strategicznych i operacyjnych, aby móc wspólnie je osiągnąć oraz zapewniamy 
zasoby niezbędne do ich realizacji.

7. Przykładamy wagę do ochrony i zdrowia naszych pracowników
Firma EGGER aktywnie dba o ochronę i zdrowie swoich pracowników. Dlatego firma stara się minimalizować ryzyko w codziennej 
pracy dla swoich pracowników, stale zapobiegać niepotrzebnym zagrożeniom oraz stale poprawiać swoje wyniki w zakresie 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W tym celu lokalizacje dbają o środowisko, odpowiednią ochronę przeciwpożarową oraz 
spełniają wymagania bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem techniki i są stale ulepszane. Jest to sprawdzane za pomocą 
dobrowolnych zewnętrznych i wewnętrznych kontroli i w razie potrzeby dostosowywane. Przestrzegamy nie tylko prawa, przepisów  
i innych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, lecz również zawsze dążymy do wyznaczania nowych, 
wyższych standardów.

Każdy pracownik jest zobowiązany do wspierania nas według najlepszej wiedzy w naszych wysiłkach o zapewnienie bezpiecznych 
warunków pracy. Wszyscy nasi pracownicy muszą znać odpowiednie instrukcje bezpieczeństwa i przepisy i przestrzegać ich.



Firma EGGER dąży do ograniczenia nieobecności z powodu choroby, dlatego oferuje swoim pracownikom wiele możliwości zadbania 
o swoje zdrowie i kondycję i utrzymania ich. Zapraszamy pracowników do wspólnej pracy nad tym celem.

8. Angażujemy się w ochronę naszego środowiska
Dbanie o środowisko, ochrona zasobów naturalnych oraz uzyskanie wyższej wydajności energetycznej są szczególnie ważne dla 
firmy EGGER. Aktywnie działamy na rzecz realizacji europejskich i krajowych celów w zakresie klimatu. Osiągamy to w 
szczególności dzięki zrównoważonej gospodarce leśnej i zarządzaniu energią, wykorzystywaniu surowców wtórnych, 
optymalizowaniu poboru energii, deklaracjom środowiskowym produktów (EPD) oraz certyfikatom PEFC i FSC®. Nasze systemy 
zarządzania jakością, środowiskiem, energią i bezpieczeństwem są oparte na międzynarodowych normach ISO tam, gdzie jest to 
wymagane.

Przestrzegamy nie tylko prawa, przepisów i innych wymagań, do przestrzegania których się zobowiązaliśmy, lecz również zawsze 
dążymy do wyznaczania nowych, wyższych standardów oraz do optymalizacji energetycznej. Naszym celem jest zapobieganie 
zanieczyszczeniu środowiska, stałe zmniejszanie niepotrzebnego zużycia energii poprzez zwiększanie efektywności 
energetycznej oraz ciągłe doskonalenie naszych usług w zakresie ochrony środowiska i optymalizacji energetycznej dla naszych 
działań, produktów i usług.

9. Sprawdzamy nasz produkt pod kątem bezpieczeństwa
Firma EGGER jest świadoma swojej odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania swoich produktów. Dlatego w 
interesie konsumentów staramy się kontrolować nasze produkty, łańcuch dostaw i wewnętrzny łańcuch wartości dla substancji 
wzbudzających obawy, poza zobowiązaniami prawnymi i zlecać ich kontrolę niezależnym instytutom. Otwarcie i uczciwie 
informujemy o właściwościach i składnikach, indywidualnie i dokładnie analizujemy wymagania naszych klientów oraz pomagamy w 
rozwiązywaniu problemów.

10. Dokumentujemy pisemnie, poprawnie, kompletnie i terminowo
Raporty i dokumentację transakcji w firmie EGGER sporządzamy, opracowujemy i archiwizujemy pisemnie, poprawnie, kompletnie  
i terminowo. Należy przestrzegać zasad prawidłowego księgowania i bilansowania. Tych zasad należy przestrzegać również przy 
rozliczaniu kosztów podróży, utrzymania i wszystkich pozostałych zdarzeń.

11. Obchodzimy się z danymi wrażliwymi z najwyższą starannością
Firma EGGER przestrzega odpowiednich przepisów w zakresie ochrony danych i traktuje dane osobowe oraz wszystkie informacje  
i dokumenty dotyczące transakcji jako ściśle poufne. Poza danymi osobowymi, uważamy każdy rodzaj wiedzy specjalistycznej, raporty 
spółki i firmy, zestawienia kosztów, receptury, dokumenty strategiczne, oceny rynku oraz wszystkie informacje dotyczące klientów, 
dostawców i pracowników firmy EGGER za dokumenty zasługujące na szczególną ochronę. Informacje tego rodzaju mogą być 
przekazywane osobom trzecim wyłącznie zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach prawa.

W celu ochrony danych wrażliwych, w firmie EGGER stosuje się odpowiednie techniki informatyczne, zgodne ze stanem techniki,  
i standaryzowane procesy IT. Firma EGGER używa w tym celu certyfikowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

12. Dbamy o wdrożenie naszego kodeksu postępowania
Ten kodeks postępowania został przekazany wszystkim pracownikom firmy EGGER w celu wdrożenia i jest dostępny w Internecie oraz 
w sieci wewnętrznej. Podczas specjalnych, regularnie odbywających się wydarzeń dla naszych pracowników tworzymy odpowiednią 
świadomość, przekazujemy wiedzę i uczymy właściwego postępowania. Zasady dotyczące wielu tematów są dostępne dla naszych 
pracowników w sieci wewnętrznej. Stosowanie kodeksu postępowania w kluczowych obszarach jest monitorowane przez nasz 
wewnętrzny system kontroli.

Pracownicy firmy EGGER są proszeni o zgłaszanie wszelkich okoliczności wskazujących na naruszenia niniejszego kodeksu 
postępowania. Każdy pracownik może zrobić to za pośrednictwem swojego przełożonego lub działu prawnego firmy EGGER.  
Taką informację można również przekazać anonimowo.

Pracownik firmy EGGER w żadnym przypadku nie poniesie konsekwencji w związku z taką informacją, nawet jeśli zawiadomienie 
okaże się nieuzasadnione.

13. Osoba kontaktowa w przypadku wątpliwości, trudności lub problemów
Jeśli masz wątpliwości w kwestii poprawności swojego postępowania, oczekujemy, że poprosisz o radę we właściwym czasie.  
Twoi przełożeni, lokalny dział prawny lub dział prawny Grupy są do Twojej dyspozycji.

Dział prawny Grupy
Fokko Herms
t +43 5 0600 10648
fokko.herms@egger.com


