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ZASADY OGÓLNE
Kodeks Etyczny jest zbiorem zasad etycznego postępowania, których
przestrzeganie jest warunkiem współpracy biznesowej z Grupą Mapei.
Kodeks omawia również wszelkie obowiązki i zakres odpowiedzialności
dyrektorów, kierowników i pozostałych pracowników . Dokument ten jest
podstawowym narzędziem stworzonym przez Mapei do kontrolowania
i zapobiegania
wszelkim naruszeniom standardów regulujących
działalność Grupy.
Kodeks stanowi „kartę zasad i wartości” odnoszących się do poprawnego
zachowania i nie ma być w założeniu źródłem szczegółowych instrukcji
operacyjnych regulujących każdy aspekt funkcjonowania Spółki.
Kodeks jest integralną częścią modelu organizacji, zarządzania i kontroli.
Kodeks skierowany jest do wszystkich dyrektorów generalnych,
dyrektorów, kierowników i pracowników spółek z Grupy Mapei oraz innych
podmiotów, osób i firm działających w imieniu lub na rzecz Grupy Mapei.
Przestrzeganie Kodeksu Etycznego uznaje się za niezbędny element
zobowiązań umownych wszystkich dyrektorów, kierowników, pracowników
i współpracowników Spółki.
Grupa Mapei dołoży wszelkich starań, aby Kodeks Etyczny uznany został
za standard profesjonalizmu w działalności wszystkich podmiotów,
z którymi Grupa utrzymuje długotrwałe relacje biznesowe, takich jak
doradcy, eksperci, agenci, dystrybutorzy, dostawcy i klienci.
Grupa Mapei jest zdania, że wszystkie relacje biznesowe powinny
charakteryzować się przejrzystością, uczciwością i lojalnością. Stosunki te
powinny być wolne od wszelkich konfliktów pomiędzy interesem Spółki
a interesami osobistymi.
W niniejszym dokumencie Mapei Polska Sp. z o.o. występuje pod pojęciem
Spółki lub Mapei. Wszelkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Grupy
Mapei mają również odneisenia do Spółki.
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Dążąc do tego celu, Grupa wymaga od wszystkich dyrektorów,
kierowników i pracowników wykonywania swoich obowiązków i zadań
zgodnie z najwyższymi standardami etyki zawodowej wyrażonymi
w Kodeksie Etycznym.
Dlatego też Grupa Mapei podejmuje się:


rozpowszechnienia Kodeksu wśród wszystkich jego adresatów
w Grupie i poza nią;



zapewnienia każdemu, kto w dobrej wierze zgłosi naruszenie
niniejszego Kodeksu, ochrony przed wszelkimi formami represji;



regularnych kontroli zgodności z normami Kodeksu;



podjęcia w razie konieczności odpowiednich środków
dyscyplinująych proporcjonalnych do wagi naruszenia.

3

POSTĘPOWANIE W BIZNESIE

Grupa Mapei prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami etyki
zawodowej, wymaga zatem działania zgodnego z tymi zasadami od
wszystkich swoich dyrektorów, kierowników, pracowników i podmiotów
zewnętrznych będących adresatami Kodeksu. Wszyscy adresaci Kodeksu
muszą posiadać świadomość, że są reprezentantami Grupy Mapei, a ich
działania rzutują na reputację Grupy oraz jej wewnętrzną kulturę. Powinni
zatem wykonywać swoje zadania w imieniu Grupy Mapei zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

KONFLIKT INTERESÓW
Wszystkie decyzje podejmowane w imieniu Grupy Mapei muszą być
podejmowane w najlepszym interesie Grupy.
Dlatego też, o ile to możliwe, dyrektorzy, kierownicy, pracownicy
i podmioty zewnętrzne będące adresatami Kodeksu muszą unikać sytuacji
konfliktu interesów (a nawet samej możliwości wystąpienia potencjalnego
konfliktu interesów), ze szczególnym uwzględnieniem interesów
osobistych, finansowych lub rodzinnych.
Typowe przypadki potencjalnego konfliktu interesów obejmują między
innymi:


inwestycje finansowe lub handlowe w dostawców, klientów lub
konkurentów Spółki;



przyjmowanie od podmiotów zewnętrznych prezentów, nagród,
świadczeń lub korzyści ekonomicznych w jakiejkolwiek postaci,
oferowanych ze względu na zajmowane stanowisko lub
wykonywane zadania;
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nawiązywanie i wspieranie zawodowych i handlowych
stosunków z krewnymi w jakimkolwiek stopniu pokrewieństwa.

Kluczem do rozwiązania potencjalnych konfliktów jest pełna przejrzystość
i jawność faktów. Umożliwia to prawidłową analizę wszystkich aspektów
danego problemu , dzięki czemu to, co na pierwszy rzut oka wydaje się
problemem, ostatecznie okazuje się nie zagrażać Spółce. Jednak tylko
pełna jawność faktów może zagwarantować wszystkim zainteresowanym
stronom jasność sytuacji i możliwość opisania tego stanu innym.
Interesy i relacje biznesowe podmiotów zewnętrznych
Wszyscy adresaci Kodeksu Etycznego muszą unikać inwestycji i/lub innych
interesów ekonomicznych/finansowych mogących zakłócić, nawet
pozornie, ich zdolność podejmowania decyzji w wyłącznym interesie
Spółki.
Zabrania się:


angażowania finansowego w podmiot , który jest klientem lub
dostawcą Grupy Mapei;



wykorzystywania do celów osobistych jakichkolwiek możliwości
biznesowych lub finansowych , które dotyczą Mapei lub które
w jakimkolwiek przypadku stanowią konkurencję wobec Spółki.
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2.

POSTĘPOWANIE W BIZNESIE
Co do zasady pracownicy mogą wykonywać inne legalne prace poza
Mapei, pod warunkiem, że nie wykonują związanych z tym czynności
w ramach normalnych godzin pracy i że dodatkowa praca nie wpływa
negatywnie na ich zdolność do wykonywania obowiązków w Mapei.
Zabrania się:


bycia zatrudnionym uklienta, dostawcy lub konkurenta Mapei
oraz otrzymywania płatności od takich podmiotów;



utrzymywania statusu pracownika lub kierownika
jakiegokolwiek podmiotunastawionego na zysk bez uzyskania
wcześniejszej zgody bezpośredniego przełożonego oraz
Zarządu Grupy Mapei. Zgoda taka nie jest konieczna w
przypadku pracy w organizacjach non-profit lub instytucjach
charytatywnych.

Korupcja, prezenty i nielegalne pobieranie opłat
Grupa Mapei, jej dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, a także wszyscy
adresaci niniejszego Kodeksu, zobowiązują się wykazywać najwyższą
uczciwość, szczerość i sprawiedliwość we wszystkich swoich relacjach
zawodowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Grupy, przy
poszanowaniu krajowych i międzynarodowych przepisów prawa
antykorupcyjnego.
Grupa Mapei nie toleruje żadnych form korupcji (przyjmowania lub
oferowania korzyści majątkowych w celu uzyskania niewłaściwej przewagi
handlowej) wobec osób publicznych lub osób trzecich związanych
z osobami publicznym, ani też wobec jakichkolwiek innych osób lub
podmiotów.
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Żaden dyrektor, kierownik, pracownik, agent ani inny przedstawiciel Spółki
nie może, bezpośrednio lub pośrednio, przyjmować, domagać się,
proponować ani wręczać żadnych kwot pieniężnych lub innych korzyści (w
tym usług, benefitów lub prezentów) - z wyjątkiem artykułów reklamowych o
niewielkiej wartości, powszechnie akceptowanych na poziomie
międzynarodowym - nawet pod nielegalnym naciskiem .
W przypadku prezentów lub innych wydatków reprezentacyjnych
obowiązuje „złota zasada”, polegająca na całkowitej przejrzystości
i jawności faktów wobec bezpośrednich przełożonych i kierownictwa Spółki.
Wszystkie sytuacje mogące potencjalnie stać się źródłem konfliktu
interesów należy niezwłocznie zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu
lub do działu personalnego , Zarządu Mapei lub ogólnemu kierownictwu
Grupy Mapei
Relacje rodzinne i osobiste
Osoby zatrudnione przez spółki należące do Grupy nie mogą być
w żadnym wypadku wyznaczane do prac , w których mogą wpływać
bezpośrednio lub pośrednio na przebieg kariery, wysokość wynagrodzenia
lub inne warunki pracy swojego krewnego.
Dlatego też należy wcześniej powiadomić Zarząd Grupy Mapei o planach
rekrutacji kandydata spokrewnionego z dyrektorem, kierownikiem bądź
pracownikiem Spółki, co umożliwi pełną ocenę, czy sytuacja taka stwarza
konflikt interesów. Analiza taka musi mieć miejsce jeszcze przed podjęciem
decyzji o zatrudnieniu bądź odrzuceniu danego kandydata.
Działalność konkurencyjna wobec Mapei
Niedozwolone jest prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Mapei
w obszarach lub działaniach, w które zaangażowana jest Spółka.
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2.

POSTĘPOWANIE W BIZNESIE
Zabrania się osobistego przyjmowania jakichkolwiek korzyści
majątkowych lub korzystania przez pracownika z możliwości
biznesowych pozostających w sferze interesów
Mapei, jeżeli
pracownik ma świadomość takich interesów .
Należy niezwłocznie informować Spółkę o wszelkich znaczących
interesach gospodarczych pracownika lub członka jego rodziny
mających związek z jakąkolwiek osobą lub organizacją konkurującą
z Mapei.
ZASOBY, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, TECHNOLOGIE
Zarządzanie zasobami Spółki
Wszyscy pracownicy mają obowiązek ochrony zasobów Grupy Mapei
oraz korzystania z nich w prawidłowy sposób poprzez odpowiedzialne
zachowanie.
Zasoby Grupy Mapei są przeznaczone do użytku wyłącznie w ramach
Spółki, w związku z tym pracownicy mają obowiązek:


korzystania z majątku Spółki w sposób legalny i odpowiedzialny;



ochrony wszystkich zasobów Mapei przed kradzieżą,
marnotrawstwem i zaniedbaniem;



powstrzymywania się od korzystania z majątku Spółki, funduszy
lub innych zasobów w celu promowania zewnętrznych lub
nieautoryzowanych działań i aktywności..

Własność intelektualna
Nieprzerwany sukces Spółki oraz jej przyszły rozwój są zależne od
innowacyjnych produktów i rozwiązań. W celu uzyskania znaczącej
przewagi konkurencyjnej we wszystkich działaniach, własność
intelektualną Mapei należy chronić przed kradzieżą, niewłaściwym
użytkowaniem i utratą .
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Całość własności intelektualnej i know-how Grupy Mapei, są z definicji
strategicznymi zasobami, do których ochrony zobowiązani są wszyscy
adresaci niniejszego Kodeksu. W przypadku zamierzonego lub
przypadkowego ujawnienia know-how aktywa i/lub wizerunek Grupy Mapei
mogą doznać uszczerbku.
W związku z tym dyrektorzy, kierownicy, pracownicy i inni adresaci
niniejszego Kodeksu nie mogą przekazywać podmiotom zewnętrznym
żadnych informacji dotyczących danych technicznych, technologicznych
i handlowych należących do Grupy Mapei, jak również innych
niepublikowanych informacji dotyczących Grupy Mapei.
Staranność i przejrzystość sprawozdań finansowych
Do celów sprawozdawczości finansowej istotne jest, by rachunki
i dokumentacja Mapei dokładnie i rzetelnie odzwierciedlały wszystkie
dokonane transakcje. Wyniki transakcji przeprowadzanych przez Mapei
powinny być rejestrowane zgodnie z wymogami prawa i przy zastosowaniu
powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. Każdy zapis powinien być
poparty odpowiednią dokumentacją. Przykłady dokumentów Mapei
obejmują sprawozdania finansowe, raporty dotyczące podróży i wydatków,
dokumentację zakupów i sprzedaży, raporty wewnętrzne dyrektorów oraz
wszelkie inne dokumenty odnoszące się do sum pieniężnych lub do
transakcji handlowych lub finansowych.
Surowo zabronione jest fałszowanie lub pomijanie transakcji
w sprawozdaniach, co może prowadzić do błędnego rejestrowania
aktywów, zobowiązań, przychodów i wydatków.
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POSTĘPOWANIE W BIZNESIE
Technologie informatyczne
Spółka intensywnie korzysta z komputerów i sieci telekomunikacyjnych,
w związku z czym wszelkie tego typu systemy należy chronić przed
niewłaściwym użytkowaniem.
Z tego powodu pracownicy mają obowiązek:


stosować się do zasad Spółki w zakresie ochrony informacji oraz
wymogów dotyczących ochrony danych;



korzystać z haseł dostępu do komputerów i sieci oraz
utrzymywać je w tajemnicy;



przechowywać wrażliwe, zastrzeżone lub wysoce poufne
informacje w plikach chronionych na bezpiecznych serwerach
udostępnionych przez Spółkę ;



chronić urządzenia elektroniczne w każdej sytuacji;



przestrzegać kontroli bezpieczeństwa informacji;



chronić urządzenia i systemy należące do Spółki przed
pornografią, hazardem i innymi nielegalnymi, obraźliwymi lub
niewłaściwymi zastosowaniami.

Poufność i prywatność
W toku zwykłych czynności roboczych Grupa Mapei gromadzi znaczną
ilość danych osobowych i informacji poufnych, wobec których zobowiązuje
się stosować wszystkie przepisy odnoszące się do poufności obowiązujące
w krajach, w których Spółka prowadzi działalność, a także stosować
najlepsze praktyki w zakresie ochrony prywatności.
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Z tego względu Grupa Mapei zwraca uwagę na wysoki poziom
bezpieczeństwa przy wyborze i podczas korzystania z systemów
informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
i informacji poufnych.

KONKURENCJA, KLIENCI, DOSTAWCY
Konkurencja
Grupa
Mapei
ma
świadomość
fundamentalnego
znaczenia
konkurencyjności rynku i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich
przepisów dotyczących konkurencji, jak również wszelkich innych
przepisów prawa służących ochronie konsumentów, które mogą mieć
zastosowanie w miejscach, gdzie Grupa prowadzi działalność. Grupa
Mapei, jej dyrektorzy, kierownicy i pracownicy nie mogą prowadzić żadnych
działań mogących naruszać prawa do uczciwej konkurencji.
W dziedzinie uczciwej konkurencji Grupa Mapei nie może w sposób
zamierzony naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.
Dozwolone jest pozyskiwanie informacji o konkurencji ze źródeł
publicznych, w tym artykułów, materiałów reklamowych, broszur, raportów
analityków, komunikatów prasowych i dokumentów publicznych.
Nieetyczne jest zachowanie zmierzające do pozyskania poufnych
informacji na temat konkurencyjnej firmy poprzez jej pracowników lub inne
osoby trzecie które, według naszej wiedzy, zobowiązane są do zachowania
tajemnicy wobec naszego konkurenta.
Grupa Mapei i wszyscy jej pracownicy zobowiązują się do utrzymywania
i rozwijania dobrych relacji z akcjonariuszami wszystkich kategorii poprzez
działanie w dobrej wierze, lojalne, uczciwe, przejrzyste i demonstrujące
poszanowanie podstawowych wartości wyznawanych przez Mapei.
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Relacje z klientami
Celem Grupy Mapei jest całkowite spełnienie oczekiwań klientów
końcowych. Wszyscy dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Grupy Mapei są
zobowiązani do działania w sposób prowadzący do stałego zwiększania
jakości produktów i usług oferowanych przez Grupę.
Dla Grupy Mapei ważne jest traktowanie klientów w sposób sprawiedliwy
i uczciwy, dlatego od kierowników, pracowników i podmiotów zewnętrznych
będących adresatami niniejszego Kodeksu wymaga się prowadzenia
uczciwych, profesjonalnie bezstronnych i przejrzystych relacji z klientami
i stałymi i nowymi.
Pracownicy muszą przestrzegać przyjętych przez ich spółki wewnętrznych
procedur ukierunkowanych na osiągnięcie tego celu poprzez rozwój
i utrzymanie dochodowych i trwałych relacji z klientami, poprzez oferowanie
pomocy, bezpieczeństwa, jakości i wartości, przy wsparciu nieustannej
innowacji. Spółki z Grupy Mapei muszą unikać nieuczciwej dyskryminacji w
negocjacjach z klientami i nie nadużywać swoich uprawnień umownych ze
szkodą dla klienta.
Nadużycia
Zabronione jest świadome i wprowadzające w błąd zachowanie
w relacjach biznesowych i pracowniczych niezależnie od okoliczności.
Działania, których należy wystrzegać się za wszelką cenę, to m.in.:
fałszowanie czeków, rachunków lub innych dokumentów bądź manipulacja
nimi; sprzeniewierzenie funduszy lub innych aktywów; nieprawidłowe
przeprowadzanie transakcji finansowych lub fałszowanie raportów; kradzież
i nieuczciwość; uszkadzanie lub kradzież dokumentów, wyposażenia bądź
urządzeń.
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Finansowanie ugrupowań politycznych
Bez wyraźnego zezwolenia ogólnego Zarządu Mapei SpA niedozwolone
jest finansowanie w imieniu Spółki partii politycznych, komitetów
politycznych, kandydatów na stanowiska polityczne oraz osób pełniących
stanowiska publiczne w jakimkolwiek kraju, nawet jeśli takie finansowanie
pozostaje w zgodzie z prawem.
Zarządzanie dostawcami
Dostawcy odgrywają fundamentalną rolę w rozwijaniu konkurencyjności
Mapei.
Wszystkich kierowników i innych pracowników Grupy Mapei zachęca się do
nawiązania i utrzymania stabilnych, przejrzystych, opartych na współpracy
relacji z dostawcami. Aby zagwarantować trwały, najwyższy poziom
satysfakcji klienta, Grupa stosuje odpowiednie i obiektywne metody wyboru
dostawców, biorące pod uwagę jakość, innowacyjność, koszty i oferowane
usługi, a także działalność społeczną i ekologiczną i wartości zawarte
w Kodeksie.
W związku z tym od wszystkich pracowników kontaktujących się
z dostawcami oczekuje się:


wyboru dostawców na podstawie konkurencyjnych ofert,
w oparciu o obiektywne kryteria oceny wydajności i jakości ich
usług;



gwarancji, że wszystkie oferty dostawców są porównywane
i analizowane uczciwie, bez faworyzowania;



stosowania przejrzystych procedur przetargowych oraz
uczciwego i uprzejmego przekazywania informacji
o odrzuconych ofertach.
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POSTĘPOWANIE W BIZNESIE
Szczególnie ważne jest unikanie przyjmowania korzyści osobistych,
wynikających z relacji pracowniczych z Mapei lub ze stanowiska
zajmowanego w Mapei. Dlatego też należy zachować szczególną
ostrożność przy korzystaniu z usług lub zakupie towarów od osoby lub
podmiotu, który prowadzi lub zamierza prowadzić współpracę z Mapei. Aby
uniknąć nawet pozorów konfliktu interesów, konieczne jest ustalanie
odpowiedniej ceny (ceny rynkowej) za towary lub usługi, oraz
przeciwdziałanie sytuacjom, w których osobiste korzyści przynoszą szkodę
lub zmniejszają zysk Mapei.

REPUTACJA I WIZERUNEK SPÓŁKI
Wizerunek Spółki
Wizerunek Grupy Mapei zależy między innymi od zachowania jej
pojedynczych pracowników.
Dlatego wszyscy adresaci niniejszego Kodeksu mają obowiązek:


działać w najlepszym interesie Mapei;



w toku swoich czynności zawodowych kierować się wartościami
wyznawanymi przez Mapei;



powstrzymywać się od przemawiania lub pisania w imieniu
Mapei, jeśli nie posiadają wcześniejszego upoważnienia do
takich działań;



powstrzymywać się od mówienia lub pisania o sprawach, które
nie mieszczą się w zakresie ich kompetencji;
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upewnić się, że nie istnieje możliwość pomyłki pomiędzy
osobistymi opiniami a opiniami Spółki (zabrania się między
innymi używania papieru firmowego Mapei lub firmowych kont email do wyrażania własnych opinii lub prowadzenia własnej
działalności handlowej).

Instytucje publiczne
Relacje z instytucjami publicznymi mogą prowadzić wyłącznie delegowani
do tego pracownicy na odpowiednich stanowiskach. Należy wykazywać
pełną transparentność we wszystkich tego typu relacjach, kierując się
wartościami wyznawanymi przez Grupę Mapei.
Prezenty lub darowizny (jeżeli są dopuszczone przez prawo) dla
przedstawicieli instytucji publicznych powinny być umiarkowanej wartości
i dostosowane do sytuacji. W żadnym wypadku nie mogą być
interpretowane jako sposób pozyskania przez Grupę Mapei nienależnych
korzyści.
Relacje z mediami
Komunikacja z mediami ma zasadniczy wpływ na wizerunek Grupy Mapei.
Dlatego też informacje dotyczące Grupy Mapei powinny być spójne
i zgodne z prawdą. Udzielać ich mogą wyłącznie kierownicy i pracownicy
odpowiedzialni za relacje z mediami, stosujący się bezwzględnie do zasad
Grupy Mapei.
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2.

POSTĘPOWANIE W BIZNESIE

Pozostali kierownicy lub pracownicy nie mogą udzielać przedstawicielom mediów

żadnych informacji o Grupie Mapei, które nie są dostępne publicznie, ani też
nawiązywać kontaktów z mediami w celu ujawnienia poufnych informacji o Spółce.
Z treści zadanych przez media pytan należy złożyć raport właściwemu
przełożonemu.
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LUDZIE

Polityka zatrudnienia
W każdym miejscu, gdzie działa Grupa Mapei, Spółka uznaje i przestrzega
przepisy prawa dotyczące pracy i rekrutacji personelu, w tym prawa
chroniące wolność zrzeszania się, prawo do prywatności i prawo do
równego zatrudnienia.
Dlatego też Grupa Mapei:


jest zdania, że pozytywne i bezpośrednie podejście do
pracowników jest najlepszym sposobem działanie w ich
interesie;



zobowiązuje się do współpracy z należycie wybranymi
przedstawicielami pracowników w celu ochrony interesów
zatrudnionych osób, z uwzględnieniem misji Spółki;



nie będzie korzystać z pracy przymusowej lub niewolniczej oraz
będzie stosować się do przepisów regulujących pracę
pracowników młodocianych.

Równość szans
Grupa Mapei zobowiązuje się zapewnić równe możliwości zatrudnienia
i rozwoju kariery wszystkim pracownikom oraz pomagać im rozwijać swój
potencjał poprzez szkolenia. Kierownik każdego działu jest odpowiedzialny
za to, by we wszystkich aspektach stosunku pracy (takich jak zatrudnienie,
szkolenie, wynagrodzenia, awanse, przeniesienia i zakończenie stosunku
pracy), pracownicy byli traktowani wyłącznie według możliwości spełnienia
wymagań danego stanowiska i powierzonej im pracy,
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3.

LUDZIE

unikając dyskryminacji w jakiejkolwiek formie ze względu na rasę, płeć,
orientację seksualną, pozycję społeczną i osobistą, kondycję fizyczną i stan
zdrowia, niepełnosprawność, wiek, narodowość, wyznawaną religię,
przynależność do związków zawodowych bądź przekonania polityczne lub
osobiste.
Każda spółka z Grupy Mapei oferuje równe możliwości rozwoju kariery
zawodowej każdemu, kto spełnia wymagania pracy na wyższym
stanowisku. Nikt nie jest dyskryminowany, ocenia się wyłącznie
kompetencje i nabyte umiejętności zawodowe.
Grupa Mapei jest zdania, że szkolenie pracowników i bieżące
przekazywanie im informacji dotyczących konkretnych zagadnień (np.
ochrony zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa) jest podstawowym
wymogiem Spółki.
Zabrania się wszystkim kierownikom i pracownikom Grupy Mapei
przyjmowania korzyści majątkowych i innych świadczeń lub składania
obietnic, oraz wywierania presji mających na celu ułatwienie zatrudnienia
konkretnej osoby , awansu pracownika bądź jego przeniesienia na inne
stanowisko.
Prześladowania w miejscu pracy
Każdy pracownik zasługuje na traktowanie z szacunkiem i godnością.
Niedopuszczalne są zachowania lub działania mogące - nawet pośrednio naruszać te prawa, w szczególności wszelkie formy molestowania lub
mobbingu. W Mapei można kwestionować fakty i pomysły, natomiast nie
można kwestionować ludzi..
Grupa Mapei nie zezwala na jakiekolwiek przesladowanie ani
dyskryminację ze względu na rasę, płeć lub inne cechy osobiste, które to
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działania mogą naruszać, umyślnie lub nie, wrażliwość i godność osoby
będącej obiektem prześladowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza
nim.
Środowisko pracy
Wszystkie osoby pracujące w ramach lub dla Grupy Mapei mają prawo do
zdrowego, bezpiecznego i chronionego miejsca pracy.
Dlatego też Mapei oczekuje od wszystkich pracowników:


dostosowania się do zasad Spółki w zakresie ochrony
środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy;



stosowania wszelkich środków ostrożności w celu utrzymania
bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy;



upewniania się, że podejmowane działania nie narażają na
niebezpieczeństwo ich samych lub innych osób;



wiedzy na temat właściwego postępowania w razie wypadku
w miejscu pracy;



niezwłocznego zgłaszania zarządowi Spółki wszelkich
zachowań, instalacji lub obiektów mogących zagrozić
bezpieczeństwu w miejscu pracy, jak również wszystkich
wypadków, nawet niegroźnych.

Wszyscy pracownicy muszą również starać się utrzymać zdrowe
i sprzyjające współdziałaniu miejsce pracy, w którym respektowana jest
godność i integralność psychofizyczna każdej jednostki.
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LUDZIE

Adresaci Kodeksu Etycznego powinni w szczególności:


wystrzegać się wykonywania czynności zawodowych pod
wpływem alkoholu lub substancji odurzających;



wziąć pod uwagę potrzeby osób, na które negatywnie wpływa
„bierne palenie” w miejscach pracy, także w pomieszczeniach,
w których palenie nie jest prawnie zakazane;



unikać wszelkich zachowań mogących stwarzać dla
współpracowników i podwładnych niebezpieczne lub wrogie
środowisko, w celu odizolowania lub zdyskredytowania
konkretnych osób w miejscu pracy.

Prywatność
Mapei szanuje poufność danych osobowych pracowników. Spółka
gromadzi i przechowuje jedynie dane konieczne do efektywnego
zarządzania swoją działalnością.
W związku z tym pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
swoich współpracowników:


mogą przekazywać te informacje tylko upoważnionym osobom
i tylko w przypadkach, gdy jest to absolutnie konieczne i prawnie
dopuszczalne;



nie mogą udostępniać takich danych osobom spoza Mapei,
chyba że zostaną prawnie do tego zobowiązane lub uzyskają
pozwolenie od zainteresowanego pracownika;



muszą przechowywać tego typu dane w sposób bezpieczny
i nigdy dłużej niż konieczne do zaspokojenia prawnej lub
handlowej potrzeby gromadzenia danych.
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Mapei oczekuje od wszystkich pracowników:


poszanowania prawa współpracowników do prywatności.

Działalność polityczna
Grupa Mapei respektuje prawa pracowników do indywidualnego
uczestnictwa w życiu politycznym, o ile nie powoduje to mylnego
wyobrażenia, że w tego typu aktywności reprezentują oni Spółkę..
W związku z tym wszyscy pracownicy zaangażowani w działalność
polityczną muszą:


jasno zaznaczać, że ich działalność w żaden sposób nie jest
związana z działalnością Grupy Mapei;



unikać korzystania z zasobów Spółki w jakiejkolwiek formie (w
tym czasu, telefonów, papieru firmowego, konta e-mail lub
innych) do prowadzenia lub wspierania działalności politycznej
własnej lub osób trzecich.
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ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy
Grupa Mapei rozumie, że zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy jest
jednym z podstawowych praw pracownika oraz kluczowym elementem
zrównoważonego rozwoju Grupy. Wszystkie decyzje podejmowane przez
Grupę Mapei muszą respektować zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu
pracy.
Grupa Mapei przyjęła i nieustannie ulepsza skuteczną politykę w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, opierającą się na stworzeniu
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz na
indywidualnych i zbiorowych działaniach zapobiegawczych, mających na
celu ograniczenie potencjalnego ryzyka uszkodzeń ciała i/lub stresu
w miejscu pracy.
Grupa Mapei stara się zagwarantować doskonałe warunki pracy na
poziomie przemysłowym, zgodne z zasadami higieny, ergonomii
przemysłowej
i
procesów
organizacyjnych,
dostosowane
do
poszczególnych czynności.
Dla Grupy Mapei ważną wartością jest szerzenie wśród pracowników
kultury zapobiegania wypadkom i świadomości ryzyka; kulturę tę aktywnie
promuje się poprzez specjalne szkolenia i kursy informacyjne. Pracownicy
muszą przyjąć osobistą odpowiedzialność i wprowadzić wszystkie środki
zapobiegawcze i właściwe zachowania przyjęte przez Grupę Mapei dla
ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa, rozpowszechnione za
pośrednictwem konkretnych dyrektyw, instrukcji, szkoleń i informacji.
Pracownicy nie mogą narażać siebie ani innych pracowników na
zagrożenia mogące spowodować obrażenia ciała lub szkody.
Ochrona środowiska w procesach roboczych
Grupa Mapei jest przekonana, że ochrona środowiska powinna stanowić
kluczowy czynnik kształtujący ogólne podejście Spółki do prowadzonej
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działalności. Grupa Mapei zobowiązuje się do ciągłej poprawy parametrów
ekologicznych procesów produkcyjnych i przestrzegania wszystkich
regulujących
tę
kwestię
kluczowych
przepisów
ustawowych
i wykonawczych. Częścią tych działań jest rozwój i rozszerzenie zakresu
naszego skutecznego, atestowanego systemu zarządzania środowiskiem
opartego na fundamentalnych zasadach minimalizacji wpływu na
środowisko naturalne i optymalizacji wykorzystania zasobów.
Grupa Mapei stymuluje i zachęca pracowników do aktywnego uczestnictwa
we wdrażaniu niniejszych zasad poprzez rozpowszechnianie informacji
i zapewnienie regularnych szkoleń . Oczekuje od pracowników aktywnego
udziału we wprowadzaniu nowych zasad w swoim miejscu pracy.
Oddziaływanie na środowisko i bezpieczeństwo produktów
Grupa Mapei zobowiązuje się do opracowania i wdrożenia innowacyjnych
rozwiązań technicznych minimalizujących wpływ na środowisko naturalne
i maksymalizujących bezpieczeństwo.
Grupa Mapei zobowiązuje się do produkcji i sprzedaży produktów
odpowiadających najwyższym standardom w zakresie ochrony środowiska
i bezpieczeństwa, przy pełnej zgodności z wymogami prawnymi
i regulacyjnymi.
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METODY WPROWADZANIA,
ROZPOWSZECHNIANIA I KONTROLI
Wszystkie spółki Grupy zobowiązują się do przestrzegania Kodeksu
Etycznego oraz monitorowania i kontroli procesu wdrażania Kodeksu.
Działania te obejmują szczególnie:

 stałe monitorowanie procesu wdrażania Kodeksu Etycznego przez
wszystkich jego adresatów - wszelkie uwagi i sugestie będą mile
widziane;

 analizę i korektę wszelkich działań stanowiących naruszenie
Kodeksu Etycznego;

 sporządzenie programów szkoleń i rozpowszechniania Kodeksu.
Kontrola, sprawozdawczość i naruszenia przepisów
Grupa Mapei zachęca pracowników, by w każdym przypadku wątpliwość
co do właściwego postępowania bez wahania prosili o wyjaśnienia
niejasności związanych z Kodeksem właściwy dział HR - poprzez
przełożonych lub bezpośrednio przez poufny e-mail wysłany na specjalny
adres codeofethics@mapei.com.
Na wszelkie prośby o wyjaśnienia należy udzielać możliwie szybkiej
odpowiedzi, nie narażając jednocześnie pracownika na ryzyko odwetu w
jakiejkolwiek formie, bezpośredniej lub pośredniej.
Bezwzględnym obowiązkiem jest przestrzeganie zasad zawartych
w niniejszym Kodeksie.
Każdy dział Spółki nadzoruje i gwarantuje zgodność swoich działań
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z normami i zasadami postępowania zebranymi w Kodeksie.
Każdy dział jest odpowiedzialny za kontrolę swoich pracowników, a także
rejestrowanie i raportowanie wszelkich naruszeń Kodeksu w swoich
strukturach.
Każdy pracownik, który dopuszcza się naruszenia zasad Kodeksu lub
świadomie na takie naruszenie zezwala, podlega odpowiedzialności
pracowniczej i - proporcjonalnie do wagi popełnionego naruszenia - karom
dyscyplinarnym, w tym zwolnienia i zwrotu wszelkich strat poniesionych
przez Mapei w wynikutakiego działania .
Ponadto, o ile istnieją wystarczające podstawy, naruszenie Kodeksu
Etycznego może również skutkować podjęciem przez Mapei kroków
prawnych wobec pracownika lub zgłoszenia zawiadomienia odpowiednim
organom.
Rozpowszechnianie Kodeksu
Grupa Mapei zobowiązuje się do zorganizowania we własnym zakresie
szkoleń wewnętrznych dotyczących Kodeksu i jego znaczenia na
wszystkich szczeblach organizacji.
Kodeks Etyczny opublikowany jest w intranecie Spółki i na stronie
internetowej Mapei www.mapei.com, jest też przekazywany wszystkim
nowym pracownikom dołączającym do Grupy Mapei.
Kodeks etyczny nie zastępuje postanowień
Regulaminu Pracy lub
Regulainu Wynagradzania lub innych tego typu regulaminów, a jedynie je
uzupełnia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędy Kodeksem
Etyki, a powyższymi regulacjami pierwszeństwo w stososowaniu mają
powyższe regulacje.
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10 FILARÓW NASZEGO SUKCESU

1

ZAWSZE BĄDŹ O KROK
PRZED INNYMI

2

BĄDŹ NAJLEPSZYM
DOSTAWCĄ

Przewiduj prośby projektantów i na miejscu
interpretuj potrzeby firm budowlanych i specjalistów.
.

Pragniemy tworzyć relacje partnerskie i w pełni
angażujemy się w oferowanie naszym klientom
rozwiązań o wysokiej wartości dodanej.
.

6

NIEUSTANNIE ZWIĘKSZAJ
JAKOSĆ PRODUKTU I USŁUG

7

STWÓRZ ZAANGAŻOWANY,
SKUTECZNY ZESPÓŁ

3 BUDUJ
8
RELACJE PARTNERSKIE
Z dostawcami strategicznymi. Nasze zaangażowanie
w przypadku strategicznych dostawców polega na
tym, że sprostanie naszym wymogom staje się
okazją do wspólnego projektowania nowych
produktów i rozwiązań, przez co dostawcy także
spełniają nowe wymagania rynku.

4

UTRZYMAJ SOLIDNĄ
PODSTAWĘ FINANSOWĄ

5

NIGDY NIE PRZESTAWAJ
STOSOWAĆ INNOWACJI

Pozwala nam ona inwestować
i przyszłościowe rozwiązania.

w technologie

Każdego roku strategicznie inwestujemy ponad 5%
naszego przychodu na całym świecie w Badania
i Rozwój

Nasze
produkty
i
usługi
odpowiadają
najbardziej
rygorystycznym standardom jakości. Stosujemy najbardziej
efektywne i restrykcyjne systemy zarządzania, zgodne z normą
ISO 9001.

Naszym najcenniejszym zasobem jest nasz zespół: wspólna
praca jest dla nas pasją i nigdy nie przestajemy się doskonalić,
dzięki czemu rozwijamy się zawodowo.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z TECHNOLOGIAMI
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
Niezwykle ważny jest dla nas przyjazny środowisku charakter
naszych produktów, ekologiczna realizacja naszych procesów
oraz bezpieczeństwo użytkowników tych produktów,
bezpieczeństwo klientów, pracowników i całej naszej
społeczności.

9

WYTRWALE DĄŻ DO
DOSKONAŁOŚCI

10

ZAWSZE PRZEKAZUJ FAKTY

Jesteśmy zaangażowani w realizację naszych ambitnych
celów prowadzących do osiągnięcia pozycji lidera na rynkach
docelowych. Działamy według systemów zarządzania
zgodnych z wymogami etyki i społecznej odpowiedzialności
naszej Spółki.

Sprawna, przejrzysta komunikacja pozwala nam na
zaangażowanie społeczeństwa i dzielenie się naszymi
ideałami.
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Kodeks Etyczny dostępny jest w intranecie Spółki, a także na stronie
www.mapei.com.
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