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HSK LEDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(dalej: Spółka) stosuje politykę zerowej tolerancji wobec
zachowań korupcyjnych i nieetycznych. W celu tworzenia
środowiska pracy sprzyjającego uczciwości i poszanowaniu
prawa stworzony został zbiór zasad i dobrych praktyk, które
obowiązują w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych Spółki:
Standardy Etyczne i Polityka Antykorupcyjna (dalej: SEiPA)
Definicja: korupcja – oferowanie, proponowanie, obiecywanie,
wręczanie lub przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio
jakichkolwiek nienależnych korzyści materialnych lub
niematerialnych w zamian za działanie zgodne z interesem
korumpującego.

I. Założenia SEiPA
1.

Źródła SEiPA:
a.
b.
c.

prawo obowiązujące w Polsce i krajach, w których prowadzona jest
działalność Spółki;
wewnętrzne procedury, regulaminy i zbiory dobrych praktyk;
normy etyczne i obyczaj obowiązujący w miejscu prowadzenia działalności.

Obowiązujące przepisy prawa zawsze traktowane są jako nadrzędny wyznacznik
zakresu dopuszczalnych działań. Korupcja i zachowania nieuczciwe pociągają
za sobą zatem odpowiedzialność karną i konsekwencje służbowe wobec osób
dopuszczających się takich praktyk. Konsekwencje dla Spółki mogą obejmować
utratę wizerunku, utrudnienie działania na rynku, uniemożliwienie pozyskiwania
zamówień publicznych a także kary finansowe.
Oprócz bezwzględnie stosowanej polityki “Zero korupcji”, wszędzie tam gdzie jest
to możliwe, Spółka stara się podwyższać standardy pracy ponad reguły wynikające
z prawa i działać także zgodnie z najwyższymi kryteriami etycznymi.
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2.

Przestrzeń obowiązywania SEiPA
SEiPA aplikowane są zarówno na płaszczyźnie zewnętrznej jak i wewnętrznej
działania Spółki:
a.

b.

c.

3.

wszyscy pracownicy, niezależnie od podstawy zatrudnienia lub formy
współpracy oraz partnerzy biznesowi działający w imieniu i na rzecz
Spółki zobowiązani są do działania zgodnego z prawem, uczciwego
i spełniającego SEiPA.
stosowana jest zasada im wyższe stanowisko, tym wyższa odpowiedzialność
za własne działania oraz tworzenie kultury organizacyjnej sprzyjającej
uczciwości, transparentności i poszanowania prawa.
uczciwość, zgodność z prawem i normami etycznymi wymagana jest także
od podmiotów wchodzących w relacje biznesowe i instytucjonalne ze Spółką
(kontrahenci, instytucje publiczne, organizacje branżowe i społeczne).

Komunikacja i rozwój SEiPA:
a.
b.

c.

standardy etyczne są jasno komunikowane wszystkim osobom i podmiotom
działającym w ramach Spółki oraz partnerom i współpracownikom.
Spółka, posiłkując się wsparciem prawników i specjalistów ds. etyki biznesu
prowadzi bieżący monitoring obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza
w zakresie przeciwdziałania korupcji i nieuczciwej konkurencji i w przypadku
istotnych zmian przepisów prawnych propaguje tę wiedzę wewnątrz
w ramach szkoleń oraz w otoczeniu biznesowym i instytucjonalnym.
Spółka wspiera inicjatywy wspierające walkę z korupcją i podnoszenie
standardów etycznych biznesu. Standardy obowiązujące w Spółce
wzorowane są na najlepszych praktykach płynących z polityk
międzynarodowych organizacji antykorupcyjnych.

II. SEiPA w praktyce
SEiPA realizowane są w codziennym działaniu Spółki. Wyznaczono jednak
krytyczne obszary, dla których zdefiniowane zostały wytyczne postępowania:
1.

Relacje biznesowe – wpływanie na decyzje kontrahentów:
a.

b.
c.

nie należy podejmować ani akceptować jakichkolwiek prób oferowania
lub wymuszania korzyści materialnych wykraczających poza wynikające
z umów regulujących współpracę w celu przyspieszenia lub podjęcia
decyzji dotyczących wprowadzania towarów i usług Spółki na rynek, do
inwestycji lub projektów. Dotyczy to zarówno dostawców jak i odbiorców.
Do korzyści takich zaliczają się pieniądze, wartościowe przedmioty, darmowe
uczestnictwo w wyjazdach i inne.
nie należy w negocjacjach powoływać się na wpływy, znajomości i inne
relacje nieoficjalne aby wymóc na kontrahentach jakiekolwiek działanie.
dawanie i przyjmowanie prezentów może odbywać się tylko w zakresie
wynikającym z oficjalnie prowadzonych przez firmy działań promocyjnych
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(paczki świąteczne, promocyjne pakiety firmowe itp). Każdorazowo, jeżeli
proponowany lub oczekiwany prezent budzi wątpliwości pracownika, należy
upewnić się, że jego charakter i wartość nie wykraczają poza obowiązujące
normy prawne i standardy firmy.
2.

Relacje biznesowe – rzetelność informacyjna:
Spółka działa na dynamicznie zmieniającym się rynku, prowadząc jednocześnie
ciągłe prace z zakresu R&D. Dlatego też parametry oferowanych produktów
zmieniają się, a rekomendowane klientom rozwiązania ulegają modyfikacjom.
Pracownicy Spółki podejmują wspólny wysiłek, by oferowane produkty zawsze
były dobrane optymalnie do potrzeb klienta, godząc oczekiwania cenowe
z najwyższą troską o komfort i zdrowie końcowych użytkowników.
a.
b.

c.

3.

Transparentność działalności i procedury kontrolne:
a.

b.

c.

4.

laboratorium firmy oraz projektanci zobowiązani są do niezwłocznego
informowania o wszelkich zmianach parametrów produktów i projektów.
wszelkie dane dotyczące produktów i usług oferowanych przez Spółkę należy
przygotowywać skrupulatnie i prezentować je w sposób jednoznaczny.
Nigdy nie należy w żaden sposób wprowadzać kontrahentów w błąd poprzez
przekazywanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.
należy informować klientów o wszelkich zmianach w obowiązujących
normach oraz nowościach technologicznych, które mogą wpływać na
powodzenie ich projektów, a zwłaszcza dobrostan użytkowników końcowych
dystrybuowanych przez Spółkę dóbr.

działalność Spółki realizowana jest w zgodzie z obowiązującym prawem.
Prowadzona jest pełna księgowość i sprawozdawczość, która podlega kontroli
odpowiednich organów. Wszelkie księgi, faktury, notatki i inne dokumenty
tworzone i przekazywane są zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości
i obiegiem dokumentów. Gospodarowanie majątkiem Spółki prowadzone jest
w sposób transparentny i niedopuszczalne są jakiekolwiek działania w tym
zakresie nie objęte rejestracją księgową.
każdorazowo, pracownik dokonujący płatności w imieniu Spółki zobowiązany
jest do kontroli merytorycznej wydatku oraz ocenienia, czy wydatkowana
kwota jest proporcjonalna do wartości produktu lub usługi w danym okresie.
Spoczywa na nim także obowiązek pozyskania prawidłowo wystawionego
dokumentu księgowego.
oferty cenowe przygotowywane przez pracowników wynikają
z obowiązującego w danym momencie cennika lub osobnych uzgodnień
z przełożonymi. Informacje o wycenach są jawne wewnątrz firmy.

Ochrona danych osobowych i informacji tajnych:
a.

należy podchodzić z najwyższą dbałością do Informacji, które trafiają do
Spółki w związku z prowadzoną działalnością. Wszelkie dane osobowe oraz
informacje o życiu prywatnym klientów i kontrahentów są chronione. Nie
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b.

5.

wolno ich przechowywać ani przekazywać w żaden sposób nie uzgodniony
wcześniej z właścicielami tych danych. w szczególności nie należy posługiwać
się takimi informacjami dla pozyskania jakichkolwiek korzyści osobistych lub
biznesowych.
wszelkie informacje dotyczące przebiegu negocjacji z kontrahentami firmy
traktować należy jako tajne. Nie mogą one być ujawniane stronom trzecim,
w szczególności w celu wpływania na podejmowane przez nie decyzje
biznesowe.

Zgłaszanie nadużyć
Podejrzenia dotyczące naruszeń SEiPA lub innych przepisów prawa należy
niezwłocznie i bezwzględnie zgłaszać Zarządowi spółki. Zgłoszenie może
przybrać charakter anomimowy lub z podaniem swoich danych osobowych, drogą
pisemną lub osobiście. w przypadku zgłoszenia osobistego, Członek Zarządu
jest zobowiązany sporządzić pisemną notatkę, potwierdzoną podpisem własnym
i zgłaszającego, bądź w przypadku zgłoszenia anonimowego – podpisem własnym
i innego członka Zarządu lub kadry kierowniczej.
a.

Adres kontaktowy:
Prezes Zarządu HSK LEDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Tyniecka 118a
30-376 Kraków
p.marzec@hskledy.pl

b.

W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu:
Adres kontaktowy:
Zarząd SOBIESŁAW ZASADA Spółka Akcyjna S.K.A.
ul. Armii Krajowej 19
30-150 Kraków

Zgłoszenia traktowane są jako poufne i badane z należytą starannością.
Spółka zapewnia ochronę danych osobowych osób będących podmiotem
i obiektem zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane,
na podstawie których można ustalić tożsamość osoby zgłaszającej mogą być
ujawniane wyłącznie za zgodą tejże, z wyjątkiem sytuacji, w której organ
uprawniony na podstawie przepisów prawa zażąda ujawnienia ich w celu
prowadzenia czynności prawnych związanych ze zgłaszanym przestępstwem.

III. Zarządzanie SEiPA
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności SEiPA
z obowiązującym na obszarze prowadzonej działalności przepisami prawa,
dobrymi praktykami oraz standardami etyki biznesu rekomendowanymi przez
organizacje, w ramach których Spółka prowadzi działalność. Obowiązkiem
Spółki jest także propagowanie SEiPA wśród pracowników i kontrola ich
realizacji.
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