
Kodeks Postępowania firmy Georg Fischer
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i wartosci´





Przedmowa Przewodniczącego Rady Zarządu i 
Dyrektora Generalnego

Drodzy Współpracownicy,

Kodeks Postępowania firmy Georg Fischer jest fundamentem, na którym 

opieramy naszą działalność biznesową. Zawiera politykę, wartości i zasady, które wyznaje 

Georg Fischer jako globalna firma i które kierują naszą codzienną pracą.

Aby zagwarantować długotrwały sukces naszej Korporacji, niezmiernie istotnym zadaniem 

jest utrzymanie czołowej pozycji we wszystkich obszarach działalności, w których 

funkcjonujemy. Inwestujemy w badania i rozwój, i dążymy do tego, aby stale zwiększać 

nasz udział w rynku oraz podwyższać naszą rentowność i zwrot z kapitału.  W ten 

sposób tworzymy trwałą i długofalową wartość dla naszych udziałowców, klientów i 

pracowników.

Wierzymy, że tę trwałą i długofalową wartość możemy tworzyć tylko wtedy, jeśli 

nasze postępowanie jest absolutnie bez zarzutu zarówno pod względem prawnym, jak i 

etycznym.  Dlatego angażujemy się w zapewnienie zrównoważonego rozwoju naszej 

działalności, którą cechuje szacunek i odpowiedzialność wobec wszystkich pracowników, 

partnerów biznesowych, środowiska naturalnego oraz społeczności. Jesteśmy dumni z 

naszych zaawansowanych technicznie produktów i wysoko wykwalifikowanej kadry. 

Celem niniejszego Kodeksu Postępowania nie jest omówienie wszystkich kwestii, z którymi 

mamy do czynienia na co dzień. Jego celem jest przegląd wskazówek, którymi 

powinniście się kierować. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy skontaktować się z 

Korporacyjnym Działem Prawnym.

Zachowanie każdego pracownika wpływa na to, jak inni postrzegają nas i naszą firmę. Dlatego 

też wymagamy, aby wszyscy pracownicy przestrzegali odpowiednich przepisów 

oraz wewnętrznych wytycznych. W ten sposób pomożecie nam zapewnić i utrzymać dobrą 

reputację, wiarygodność oraz rzetelność naszej firmy na dalszą przyszłość.

Dziękujemy za Waszą cenną pomoc i wsparcie w budowaniu i utrzymywaniu wartości firmy 

Georg Fischer.

Andreas Koopmann

Przewodniczący Rady Zarządu

Yves Serra

Dyrektor Generalny





Spis treści

1. Kodeks Postępowania firmy Georg Fischer 5

  a) Hierarchia 5

  b) Kogo obowiązuje Kodeks Postępowania? 5

2.  Nasze zasady i wartości 6

  Na pierwszym miejscu stawiamy klientów 6

  Działamy szybko 6

  Robimy to, co mówimy 6

  Nagradzamy osiągnięcia 6

  Szanujemy ludzi 6

3. Prawa i obowiązki pracowników 7

  a) Zasady 7

  b) Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji 9

  c) Używanie narkotyków i alkoholu w miejscu pracy 9

  d) Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy 10

  e) Czas wolny i święta 10

4. Zasady naszej działalności biznesowej 11

  a) Przestrzeganie prawa 11

  b) Zrównoważony rozwój 11

  c) Przyjmowanie prezentów i zaproszeń 11

  d) Korupcja 11

  e) Ograniczenia w handlu zagranicznym i kontrola eksportu 13

  f) Uczciwa konkurencja  14

  g) Wykorzystywanie informacji poufnych do celów spekulacyjnych 15

  h) Konflikt interesów 15

5. Ochrona własności firmy Georg Fischer 16

  a) Majątek operacyjny 16

  b) Własność intelektualna 16  

6. Obsługa informacji, danych i dokumentów 17

  a) Informacje poufne 17

  b) Ochrona danych 17

  c) Zarządzanie dokumentami 18

7. Komunikacja i kontakty z mediami 19

8. Naruszenia 19

9. Pytania dotyczące Kodeksu Postępowania 20

10. Moc prawna 20





a) Hierarchia

Kodeks Postępowania firmy Georg Fischer zajmuje czołową pozycję w określaniu 

naszej polityki i procedur, ale nie jest jedynym zbiorem wskazówek ustanowionych przez 

Komitet Wykonawczy oraz poszczególne oddziały Korporacji. Stosowanie się do 

tych przepisów nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności za znajomość i przestrzeganie 

lokalnego prawa.

b) Kogo obowiązuje Kodeks Postępowania?

Kodeks Postępowania firmy Georg Fischer skierowany jest do członków Rady 

Zarządu oraz Komitetu Wykonawczego, członków Kierownictwa wyższego szczebla oraz 

wszystkich pracowników firm Georg Fischer na całym świecie. Osoby pracujące w 

niepełnym wymiarze godzin oraz w ramach umowy na czas określony również uważane są 

za pracowników firmy. W miarę możliwości agencje pracy tymczasowej powinny 

być zobowiązane do przyjęcia  Kodeksu Postępowania firmy Georg Fischer dla osób, które 

tymczasowo pracują dla firmy Georg Fischer.

Kodeks Postępowania Dostawców firmy Georg Fischer dotyczy naszych dostawców.

Wszyscy pracownicy otrzymają wydrukowany egzemplarz Kodeksu Postępowania i 

zobowiązani są do podpisania deklaracji odbioru i złożenia jej w odpowiednim Dziale HR.

1. Kodeks Postępowania firmy Georg Fischer
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Kodeks postępowania

Wytyczne korporacyjne

Wytyczne biznesowo-oddziałowe
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2.  Nasze zasady i wartości

Nasze zasady i wartości reprezentują filozofię i ducha firmy Georg Fischer 

w naszej codziennej pracy z korzyścią dla Korporacji, naszych klientów, pracowników, 

partnerów biznesowych, akcjonariuszy i posiadaczy obligacji.

Na pierwszym miejscu stawiamy klientów

Kierujemy się potrzebami i satysfakcją naszych klientów, i działamy zgodnie z tą zasadą. 

Traktujemy naszych klientów tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Naszym 

celem jest opracowywanie innowacyjnych i przełomowych produktów tak, aby tworzyć 

trwałą wartość dla naszych klientów. 

Działamy szybko

Jako globalna organizacja nieustannie dostosowujemy się do zmiennych warunków 

rynkowych. Podejmujemy szybkie decyzje i niezwłocznie wprowadzamy je w życie.

Robimy to, co mówimy

Nie składamy obietnic, których nie możemy dotrzymać. Dostawa w terminie to nasz główny 

priorytet.

Nagradzamy osiągnięcia

Oczekujemy wysokiej wydajności i rzetelności, i okazujemy uznanie dla znaczących 

osiągnięć. Wyznaczamy sobie ambitne cele i porównujemy się z najlepszymi.

Szanujemy ludzi

Ufamy naszym pracownikom i przekazujemy im odpowiedzialność. Zawsze staramy się 

zrozumieć, zanim sami chcemy być zrozumiani.



a) Zasady

W firmie Georg Fischer przywiązujemy wagę do zapewniania równych szans, szacunku, zaufania 

i osiągnięć. Stwarzamy naszym pracownikom atrakcyjne środowisko pracy, które stawia 

przed nimi wyzwania. Zachęcamy, aby realizowali swój potencjał wyznaczając sobie ambitne 

cele. Tworzymy kulturę opartą na wzajemnym zaufaniu, szacunku i otwartym dialogu.  

Każdy pracownik firmy Georg Fischer ma prawo do uzyskania indywidualnej oceny swojej pracy.

Promujemy kulturę, w której ludzie mogą rozwijać swoje talenty i pomysły oraz czerpią 

inspirację, aby mierzyć coraz wyżej. Oczekujemy od naszych menedżerów prezentowania 

postawy lidera, determinacji, odpowiedzialności, odwagi do próbowania nowości 

3. Prawa i obowiązki pracowników

oraz zachowania stanowiącego wzór do naśladowania. Wspieramy rozwój pracowników, 

wyznaczamy ambitne cele i nagradzamy dobre wyniki.

Zachęcamy każdego pracownika do odpowiedzialnego działania oraz pracy zespołowej. 

Pracownicy są zachęcani do tego, aby w razie potrzeby oceniać sytuację zgodnie ze swoją 

wiedzą i przekonaniami oraz aby postępować w myśl ogólnie przyjętych zasad etycznych.

Przestrzegamy zasad dotyczących godzin pracy, bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu 

pracy, zapewniamy uczciwe stawki i szanujemy prawo naszych pracowników do 

przystępowania do organizacji reprezentujących ich interesy. Tam, gdzie lokalne ustawy 

dają pracownikom prawo do współdecydowania, prawo to jest chronione.
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b) Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji

Wzajemny szacunek jest fundamentem środowiska pracy, które cechuje szacunek. 

Przykładamy wagę do poszanowania ludzkiej godności i praw człowieka oraz do ochrony 

indywidualności każdej osoby w miejscu pracy. 

Wszelkiego rodzaju dyskryminacja, na przykład ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, 

pochodzenie, niepełnosprawność, wyznanie, orientację seksualną, przynależność 

polityczną, sytuację rodzinną czy jakiekolwiek inne osobiste atrybuty, jest zakazana.

Nie tolerujemy pracy przymusowej ani zatrudniania dzieci, zarówno przez firmę Georg 

Fischer jak i naszych dostawców i klientów.

Nie tolerujemy molestowania seksualnego w miejscu pracy. Poprzez molestowanie seksualne 

rozumiemy między innymi niechciane zaloty i dotyk, sugestywne dowcipy i inne wypowiedzi o 

podłożu seksualnym, niepożądane pokazywanie lub publiczne prezentowanie pornograficznych 

materiałów graficznych oraz żądanie kontaktów seksualnych poprzez wywieranie presji lub 

składanie obietnic.

Nie akceptujemy również żadnych innych dyskryminujących form prześladowania, gróźb, 

zastraszania ani tyranizowania. Zabrania się ośmieszania i wykluczania współpracowników.

c) Używanie narkotyków i alkoholu w miejscu pracy

Narkotyki i alkohol ograniczają zdolność pracowników do podejmowania decyzji i zwiększają 

ryzyko wypadków przy pracy. Z tego powodu używanie w miejscu pracy narkotyków 

lub innych substancji odurzających lub zaburzających świadomość jest surowo wzbronione, 

nawet jeśli te narkotyki lub substancje można legalnie kupować w kraju, w którym 

znajduje się miejsce pracy. Pracownicy powinni rozpocząć dzień pracy wolni od wpływu tego 

rodzaju substancji lub narkotyków.

 

Zasadniczo należy unikać alkoholu podczas godzin pracy oraz podczas przerw

 obiadowych, jeśli z powodów biznesowych pracownicy muszą prowadzić pojazdy, 

obsługiwać maszyny,  wykonywać niebezpieczne czynności lub jeśli wymagane 

jest od nich podejmowanie później ważnych decyzji. Poszczególne firmy Georg Fischer 

mogą ustalić bardziej restrykcyjne zasady. 

W trosce o zdrowie pracowników w miejscu pracy, firmy Georg Fischer mogą wprowadzić 

zasady zezwalające na palenie tytoniu wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
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d) Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy

Bezpieczeństwo pracy jest dla firmy Georg Fischer sprawą najwyższej wagi. 

Naszym celem jest stworzenie miejsca pracy całkowicie wolnego od wypadków, ponieważ 

każdy wypadek to o jeden wypadek za dużo. Zachęcamy wszystkich pracowników 

do identyfikacji jakiegokolwiek potencjalnego ryzyka na własnym stanowisku pracy i do 

wyeliminowania tego ryzyka lub zgłoszenia go odpowiedniemu menedżerowi.

Wszyscy pracownicy, wykonawcy i dostawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa w miejscach pracy.

Zdrowie każdego pracownika jest dla nas bardzo ważne. Jesteśmy zaangażowani 

we wspieranie zdrowia naszych pracowników i zachęcamy ich do prowadzenia zdrowego 

stylu życia.

Georg Fischer dąży do tego, aby zatrudniać osoby niepełnosprawne i ponownie włączać je do 

procesu pracy.

e) Czas wolny i święta

Georg Fischer wspiera pracowników w dążeniu do zachowania równowagi między pracą a 

wypoczynkiem. Przestrzegamy przepisów określających maksymalną liczbę godzin pracy.

Zapewniamy pracownikom urlop, aby umożliwić im wypoczynek. Menedżerowie linii muszą 

upewnić się, że pracownicy, na ile to możliwe, faktycznie wykorzystują przysługujący im urlop.
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a) Przestrzeganie prawa

Przestrzegamy wszystkich stosownych praw i przepisów. Firmy Georg Fischer 

mogą wprowadzać bardziej rygorystyczne wewnętrzne przepisy w ramach 

stosownego ustawodawstwa. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania tych bardziej 

rygorystycznych przepisów.

b) Zrównoważony rozwój

Przykładamy wagę do prowadzenia naszej działalności biznesowej w sposób 

na tyle zrównoważony, na ile to możliwe. Nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem 

zrównoważonego rozwoju firmy Georg Fischer oraz jej produktów. Działania te nie 

tylko pomagają chronić cenne zasoby, ale oznaczają też niższe koszty zarówno dla nas, jak i 

dla naszych klientów. 

c) Przyjmowanie prezentów i zaproszeń

Nie przyjmujemy prezentów ani zaproszeń, które mogą pociągać za sobą jakiekolwiek

zobowiązania. Przyjmowanie symbolicznych prezentów i zaproszeń w ramach normalnej 

działalności biznesowej jest dozwolone. Przyjmowanie większych prezentów 

lub zaproszeń jest zabronione, jeśli ich wartość przekracza wartość powszechnie 

akceptowaną w danym miejscu zgodnie ze stosownym ustawodawstwem. Firmy 

Georg Fischer mogą ustalić dla swoich pracowników niższą wartość niż ta powszechnie 

akceptowana w danym miejscu.

Jeśli przyjęcie prezentu przekraczającego tę wartość jest oczekiwane z uwagi 

na tradycje i zwyczaje danego kraju i jeśli nie można odmówić przyjęcia takiego prezentu 

z przyczyn kulturowych, wtedy przyjęcie prezentu jest dozwolone. Należy go

 jednak udostępnić wszystkim pracownikom i strona wręczająca prezent musi zostać 

poinformowana o tej zasadzie.

Zabrania się wszystkim pracownikom przyjmowania od stron trzecich pieniędzy lub innych 

świadczeń gotówkowych, takich jak pożyczki, papiery wartościowe i prowizje.

W razie wątpliwości Dział Prawny korporacji udzieli dalszych informacji.

d) Korupcja

Georg Fischer zakazuje jakichkolwiek form korupcji, takich jak łapownictwo oraz udzielanie 

lub przyjmowanie innych korzyści, bez względu na to, czy są one przekazywane

 bezpośrednio, poprzez pośredników, osobom prywatnym czy urzędnikom państwowym. 

Zakaz ten w szczególności dotyczy dawania (łapownictwo czynne, wyświadczanie 

przysług) lub przyjmowania (łapownictwo bierne, otrzymywanie łapówek) prezentów w celu 

osiągnięcia nielegalnych korzyści.

4.  Zasady naszej działalności biznesowej
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Korupcja jest przestępstwem. Nie można wykluczyć, że oskarżenie przeciwko 

pracownikowi zostanie również wniesione w jego miejscu pracy lub w krajach strony 

trzeciej, nawet jeśli do korupcji doszło w innym miejscu.

Musimy mieć również świadomość tego, że korupcja może przybierać ukryte 

formy, takie jak wypłacanie agentom lub pośrednikom wygórowanych prowizji, datki 

przekazywane instytucjom charytatywnym, lub przysługi wyświadczane stronom 

trzecim powiązanym z osobą odnoszącą korzyści. W razie wątpliwości należy skontaktować 

się z Działem Prawnym korporacji.

Georg Fischer zakazuje łapówek nawet jeśli są one legalne i powszechnie stosowane w 

niektórych krajach, co zapewnia, że legalne usługi są świadczone lub że są one świadczone 

szybciej (na przykład szybsza obsługa odprawy celnej).

 

Przekazywanie przez firmę Georg Fischer datków na rzecz partii politycznych lub działań 

politycznych jest zasadniczo zabronione.  Wyjątki muszą zostać zatwierdzone przez Komitet 

Wykonawczy. Wnioski o zatwierdzenie takich wyjątków należy kierować do Sekretarza 

firmy.

e) Ograniczenia w handlu zagranicznym i kontrola eksportu

Rządy i organy międzynarodowe mogą wprowadzać tymczasowe ograniczenia i 

bojkoty mające wpływ na pewne produkty, które dotyczą krajów lub osób. Georg Fischer 

akceptuje decyzje międzynarodowej społeczności. Prowadzimy nasze działania 

biznesowe wyłącznie w zgodzie z międzynarodowymi przepisami i nie eksportujemy 

żadnych towarów ani technologii obłożonych restrykcjami handlowymi.

Wszystkie produkty wytwarzane przez firmę Georg Fischer są przeznaczone do 

pokojowego wykorzystania. W wyjątkowych przypadkach poszczególne produkty mogą 

być wykorzystane do produkcji materiałów na cele militarne (tzw. towary podwójnego 

zastosowania).  W przypadku takich produktów muszą być przestrzegane stosowne 

przepisy kontroli eksportu. W razie wątpliwości należy się skontaktować z organami 

nadzorującymi w poszczególnych krajach lub z Działem Prawnym korporacji.
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f) Uczciwa konkurencja 

Prowadzimy naszą działalność w zgodzie z krajowymi i międzynarodowymi zasadami 

konkurencji, kierując się normami etycznymi.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania międzynarodowych i 

krajowych praw chroniących uczciwą konkurencję. Chodzi tu w szczególności o klauzule 

dotyczące nieuczciwej konkurencji oraz o ustawy antymonopolowe.

Porozumienia z konkurencją dotyczące cen, warunków sprzedaży, ograniczeń ilościowych, 

podziału terenu, ofert w przetargach publicznych itp. są surowo wzbronione. 

Należy również unikać wszelkiej innej wymiany informacji, która mogłaby ograniczyć 

uczciwą konkurencję. Kontakty z naszymi konkurentami powinny być ograniczone 

do minimum. Ponadto nie omawiamy z konkurentami naszej strategii ani nie przekazujemy 

im poufnych informacji biznesowych lub technicznych. Dotyczy to szczególnie spotkań 

organizowanych przez stowarzyszenia profesjonalne i branżowe.

Przekazujemy informacje naszym partnerom joint-venture tylko w takim zakresie, 

jaki jest konieczny do osiągnięcia celu biznesowego we wspólnym przedsięwzięciu typu 

joint-venture.

Wymagamy także od naszych dostawców, aby przestrzegali zasad konkurencji. 

Jeśli dostawca nie posiada własnych przepisów, musi on uznać za wiążący niniejszy Kodeks 

Postępowania albo Kodeks Postępowania Dostawców firmy Georg Fischer.

Dodatkowe informacje na ten temat zawarte są w Wytycznych korporacyjnych 

dotyczących zasad postępowania związanych z prawem konkurencyjnym. W razie 

wątpliwości należy skontaktować się z Działem Prawnym korporacji.
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g) Wykorzystywanie informacji poufnych do celów spekulacyjnych

Do informacji wewnętrznych firmy należą poufne fakty, które, jeśli zostaną ujawnione, 

mogłyby w przewidywalny sposób znacząco wpłynąć na cenę papierów wartościowych 

Georg Fischer Ltd.

Informacje wewnętrzne mogą wynikać z okoliczności takich jak:

 • Ważne informacje finansowe, szczególnie nieopublikowane wyniki roczne i półroczne;

 • Większe zakupy lub sprzedaż udziałów przedsiębiorstwa, w tym ustanawianie i   

  rozwiązywanie partnerstwa joint-venture;

 • Zakończenie lub rozwiązanie ważnych kontraktów;

 • Spory sądowe dotyczące znacznych sum;

 • Istotne zmiany w strukturze kapitałowej lub w strukturze zarządu.

Pracownikom będącym w posiadaniu informacji wewnętrznych nie wolno obracać 

papierami wartościowymi Georg Fischer Ltd. Ponadto poufne informacje nie mogą być 

ujawniane stronom trzecim, w tym członkom rodziny. W większości krajów obrót 

papierami wartościowymi z wykorzystaniem poufnych informacji jest przestępstwem.

h) Konflikt interesów

Musimy mieć pewność, że nasze własne działania nie są sprzeczne z interesem firmy Georg 

Fischer. Powinno się unikać nawet pozorów potencjalnego konfliktu interesów.

Konflikt interesów powstaje wtedy, kiedy podejmujemy decyzję biznesową i 

równocześnie mamy w tym osobisty interes. Osobisty interes może też oznaczać korzyści 

dla znajomego lub krewnego. Jeśli w jakichkolwiek okolicznościach zachodzi 

podejrzenie konfliktu interesów, należy poinformować o tym odpowiedniego menedżera.
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a) Majątek operacyjny

Obiekty biurowe i produkcyjne firmy Georg Fischer służą jako miejsca wykonywania 

codziennej pracy i muszą być traktowane przez pracowników z należytą dbałością.

Pracownikom nie wolno wykorzystywać majątku firmy Georg Fischer do celów prywatnych, 

świadomie go uszkadzać lub niszczyć.

Niektóre urządzenia, takie jak laptopy lub telefony komórkowe, mogą być używane 

do celów prywatnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej firmie Georg Fischer. 

Korzystanie z telefonów komórkowych w celach prywatnych w godzinach pracy 

powinno być ograniczone do niezbędnych potrzeb. Specjalne zasady dotyczą używania 

samochodów firmowych do celów prywatnych.

b) Własność intelektualna

Chronimy własność intelektualną firmy Georg Fischer, w tym patenty, znaki 

handlowe, prawa autorskie, projekty, tajemnice handlowe, próbki, modele i wiedzę fachową, 

oraz szanujemy własność intelektualną innych.

Ponieważ własność intelektualna firmy Georg Fischer jest niezwykle cenna, wszyscy 

pracownicy muszą dbać o jej ochronę. Przed przekazaniem własności intelektualnej stronie 

trzeciej lub udostępnieniem jej w jakikolwiek inny sposób muszą zostać podpisane 

odpowiednie umowy mające na celu ochronę praw firmy Georg Fischer. Marki należące do 

Georg Fischer mogą być licencjonowane do użytku przez stronę trzecią wyłącznie za zgodą 

Dyrektora Generalnego.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są zgłaszać do Działu Patentów jakiekolwiek podejrzenia 

popełnienia nadużyć przez dostawców, klientów lub innych stron trzecich.

5. Ochrona własności firmy Georg Fischer
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a) Informacje poufne

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przechowywania poufnych informacji dotyczących 

firmy Georg Fischer w bezpiecznym miejscu, aby mieć pewność, że do informacji tych 

mają dostęp wyłącznie współpracownicy wtedy, kiedy jest to niezbędne do zrealizowania 

konkretnego celu biznesowego. Podobnie zasada ta odnosi się do poufnych informacji 

powierzonych nam przez strony trzecie.

Do informacji poufnych należą dane techniczne dotyczące produktów i procesów, strategie 

marketingowe i sprzedażowe, wewnętrzne listy cen towarów, dane klientów, 

niepubliczne informacje finansowe, informacje na temat transakcji, cywilnych lub karnych 

spraw sądowych oraz wszystkie dane osobowe.

6.  Obsługa informacji, danych i dokumentów

W biurach, w których znajduje się wiele stanowisk pracy, pracownicy przed opuszczeniem 

miejsca pracy powinni zamykać na klucz wszelkie poufne dokumenty.

b) Ochrona danych

Georg Fischer poważnie traktuje ochronę danych osobowych swoich pracowników. Zgodnie 

z lokalnymi przepisami ochrony danych, dane osobowe pracowników firmy Georg Fischer 

chronione są tylko w zakresie określonym przez stosunek zatrudnienia.
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c) Zarządzanie dokumentami

Zarządzanie dokumentami dotyczy tworzenia, przechowywania i niszczenia dokumentów.

Precyzyjnie i rzetelnie dokumentujemy wszystkie transakcje biznesowe. Dokumentacja 

dotycząca biznesu (w tym pliki elektroniczne i mikrofilm) przechowywana jest przez okres 

zdefiniowany przepisami prawa. Po upłynięciu okresu zdefiniowanego prawnie dokumenty są 

niszczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w Wytycznych korporacyjnych. 

Dokumenty o wartości historycznej powinny być uprzednio przekazane archiwiście firmy.

W żadnym wypadku nie wolno pracownikom niszczyć dokumentów dotyczących 

zbliżającego się lub toczącego się postępowania sądowego lub dochodzenia. W razie 

wątpliwości należy skontaktować się z Działem Prawnym korporacji.
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Kontaktujemy się z mediami jednomyślnie, otwarcie i z szacunkiem. Nie udzielamy 

informacji na temat toczących się postępowań sądowych i nie komentujemy plotek.

W miarę możliwości informujemy naszych pracowników w tym samym czasie co media i 

innych udziałowców.

Komunikacja z mediami, analitykami i inwestorami z reguły prowadzona jest przez 

działy Komunikacji Korporacyjnej i Relacji z Inwestorami. Pytania należy zawsze kierować 

do jednego z tych działów.

7.  Komunikacja i kontakty z mediami

8.  Naruszenia

Postępowania dyscyplinarne mogą być wszczynane w ramach stosownego ustawodawstwa, 

wewnętrznych przepisów firm Georg Fischer lub warunków umowy o pracę itd. 

Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad etycznych i moralnych zawartych w 

niniejszym Kodeksie Postępowania.

Naruszenia z art. 8, par. 1 powyżej mogą być zgłaszane do odpowiednich menedżerów lub 

Działu HR. Pracownicy mogą się również kontaktować telefonicznie z Działem Prawnym 

korporacji w Schaffhausen (w języku niemieckim, angielskim, francuskim lub włoskim) 

lub pisemnie wysyłając wiadomość na adres e-mail dotyczący zgodności ze standardami 

compliance@georgfischer.com. Zgłoszenia można też przekazywać anonimowo. W miarę 

możliwości Dział Prawny korporacji dołoży wszelkich starań, aby chronić tożsamość 

pracownika zgłaszającego naruszenie. Celowo fałszywe zawiadomienia i oskarżenia będą 

podlegały postępowaniom dyscyplinarnym.
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9.  Pytania dotyczące Kodeksu Postępowania

Menedżerowie linii są pierwszym punktem kontaktowym w razie pytań dotyczących 

Kodeksu Postępowania. Dział Prawny korporacji, z którym można się skontaktować pod 

adresem code@georgfischer.com, chętnie udzieli dodatkowych informacji.

10. Moc prawna

Kodeks Postępowania firmy Georg Fischer został zatwierdzony przez Komitet 

Wykonawczy 12 lipca 2013 r. i zaczyna obowiązywać od 1 sierpnia 2013 r. Zastępuje Kodeks 

Postępowania firmy Georg Fischer z dnia 1 stycznia 2008 r.
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Dział Prawny
Marc Lahusen
Telefon:  +41 52 631 21 85
Faks: +41 52 631 24 49
marc.lahusen@georgfischer.com
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