
 
INDUSTRIE ILPEA s.p.a. 

I-21023 MALGESSO (VA) 

Viale Industria, 887 

 
Tel. +39 – 0332.787.111 

Fax. +39 – 0332.767.358 

Jednoosobowa spółka akcyjna  

Spółka podlegająca kierownictwu i koordynacji 

ze strony spółki Ilpea Parent. Inc. (Usa)  

 

Kapitał zakładowy: 18.920.000 Euro w całości wpłacony  

Numer wpisu w Wydziale Rejestru Przedsiębiorstw w Varese: 

13314860159  

Numer wpisu do Repertorium Gospodarczo-Administracyjnego w Varese: 

276600  

Kod podatkowy: 13314860159  

Numer dla celów rozliczeń podatku VAT: 02674660127  

Kod id: IT 02674660127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KODEKS ETYCZNY 
 

 

maj 2012 r. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony przez Zarząd Spółki Industrie Ilpea S.p.A. w dniu 30 maja 2012 r. 

 

 



 

SPIS TREŚCI  

 

1.1 Działalność spółki ILPEA ………………………………………………………………. 4 

1.2 II Rozporządzenie z mocą Ustawy nr 231/01 ………………………………………….. 5 

1.3 Zakres stosowania ………………………………………………………………………. 6 

1.4 Struktura Kodeksu Etycznego ……………………………………………………….… 6 

 

2 CZĘŚĆ A – ZASADY ETYCZNE I ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W 

SPÓŁCE ILPEA S.P.A. ……………………………………………………………...…. 7 

 

2.1 Odpowiedzialność i przestrzeganie przepisów prawa …………………………...…… 7 

2.2 Rzetelność ….......……………………………………………………………………… 7 

2.3 Przejrzystość …………………………………………………………………………….. 8 

2.4 Bezstronność …………………………………………………………………………….. 8 

2.5 Uczciwość ………………………………………………………………………………... 9 

2.6 Efektywność i oszczędność ………………………………......…………………………. 9 

2.7 Uczciwa konkurencja …………………………………………………………………… 9 

2.8 Ochrona prywatności …………………………………………………………………… 9  

2.9 Wartość zasobów ludzkich ……………………………………………………………. 10 

2.10 Kontakty z urzędami lokalnymi i z instytucjami publicznymi …………………. 10 

2.11 Kontakty z ruchami lub partiami politycznymi …………………………….…… 12 

2.12 Kontakty z dostawcami i przydzielanie zadań …………………………..… 13 

2.13 Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz środowiska …………. 13  

2.14 Kontakty z organami sądowymi ………………………………………………….. 14 

2.15 Właściwe użytkowanie systemów informatycznych ……………………………... 14 

2.16 Przetwarzanie danych księgowych i czynności podejmowane przez spółkę …… 15 



 

3 CZĘŚĆ B – REALIZACJA KODEKSU ETYCZNEGO I KONTROLA JEGO 

PRZESTRZEGANIA ………………………………………………………………….. 16 

 

3.1 Zadania organu nadzoru ……………………………………………………………… 16 

3.2 Zgłoszenia do organu nadzoru i możliwe sankcje …………………………………… 16 

3.3 Publikacja i szkolenia w zakresie Kodeksu Etycznego ……………………………… 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 WSTĘP  

Spółka Industrie ILPEA S.p.A. (zwana w dalszej części „ILPEA” lub „Spółka”) opracowała i 

przyjęła niniejszy Kodeks Etyczny (zwany w skrócie „Kodeks”), mając świadomość, iż etyka 

działalności przedsiębiorstwa jest obowiązkiem wszystkich uczestników systemu 

gospodarczego oraz organizacji spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej. 

Jednym z najważniejszych zobowiązań, jakie Spółka zamierza podjąć w stosunku do samej 

siebie, jak i do wszystkich osób i podmiotów, które z nią współpracują zarówno w ramach, 

jak i poza strukturą zakładową, jest utrzymanie wysokiego poziomu integralności i 

uczciwości, czyli tych wartości, które od zawsze kształtowały prowadzoną przez Spółkę 

działalność produkcyjną i handlową.  

Przyjmując niniejszy kodeks postępowania etycznego, ILPEA wyznacza sobie następujący 

cel: normy zawarte w kodeksie będą przedmiotem kontroli ze strony uprawnionych organów 

Spółki, po to, aby wszyscy jej pracownicy i współpracownicy postępowali w sposób 

określony w kodeksie.  

W tym celu w niniejszym dokumencie określono zasady etyczne leżące u podstaw 

działalności własnej spółki ILPEA oraz związanych a nią osób i podmiotów, a także 

standardy postępowania oparte na zasadach rzetelności, uczciwości, bezstronności, 

przejrzystości i uczciwości.  

 

1.1 Działalność spółki ILPEA  

Spółka ILPEA, oraz wszystkie spółki wchodzące w jej skład, prowadzi działalność w zakresie 

projektowania i wykonawstwa komponentów z tworzyw sztucznych, magnetycznych i 

gumowych; działalność przemysłowa spółki podzielona jest na trzy wydziały: Wydział 

Tworzyw Sztucznych, Wydział Magnesu i Wydział Gumy.  

Aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki operacyjne, konieczne jest działanie w pełnym 

poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa oraz zasad jasności i przejrzystości.  

Spółka, działając od lat w warunkach międzynarodowej konkurencji wykazała się 

niewątpliwymi i uznanymi kwalifikacjami zawodowymi, dzięki czemu pozyskała szacunek i 

uznanie zarówno swoich klientów, jak i innych firm prowadzących działalność w tym samym 

sektorze gospodarki. Taki wizerunek firmy jest wciąż umacniany i stale ulepszamy po to, aby 

sprostać w odpowiedni sposób coraz wyższym wymaganiom rynku. 



 

1.2 II Rozporządzenie z mocą ustawy nr 231/1  

Dnia 8 czerwca 2001 roku włoski ustawodawca wydał Rozporządzenie z mocą ustawy nr 231 

(zwany w dalszej części „Rozporządzeniem”) zawierający „Przepisy dotyczące 

odpowiedzialności administracyjnej osób prawnych, spółek i stowarzyszeń, w tym nie 

posiadających osobowości prawnej” (zwanych w dalszej części „Jednostką” lub łącznie 

„Jednostkami”).  

Rozporządzenie wprowadziło do włoskiego prawa zasadę odpowiedzialności Jednostek za 

przestępstwa popełnione przez pracowników i/lub inne podmioty określone w art. 5 

Rozporządzenia (np. członków zarządu, członków rady nadzorczej, kierowników, 

przedstawicieli Jednostki a także podmioty przez nich zarządzane lub nadzorowane), w ich 

interesie lub na ich korzyść, chyba że dana Jednostka przyjęła i skutecznie realizuje, oprócz 

innych warunków, odpowiedni model organizacji, zarządzania i kontroli.  

Prawo to jest prawem włoskim, ale obowiązuje również w przypadku przestępstw 

popełnionych za granicą w interesie spółki włoskiej.  

Kodeks Etyczny stanowi zasadniczy element modelu organizacji, zarządzania i kontroli spółki 

Ilpea S.p.A., o którym mowa w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 231/01, ponieważ łączy w 

sobie postanowienia tego Modelu ze sposobem wyrażania i komunikacji podstawowych 

wartości i zasad postępowania Spółki Ilpea.  

 

1.3 Zakres stosowania  

Niniejszy Kodeks powinien być przestrzegany i stosowany w całości przez członków Zarządu, 

przez wewnętrzne i zewnętrzne organy kontroli, przez pracowników spółki ILPEA, w tym jej 

kierownictwo, bez jakichkolwiek wyjątków, a także przez wszystkich, którzy działają na 

rzecz dla Spółki bezpośrednio lub pośrednio, nawet jako podmioty zewnętrzne, (np. 

wszelkiego rodzaju współpracownicy, doradcy, dostawcy, partnerzy handlowi).  

Wszystkie podmioty wskazane w tej części, określane są w niniejszym dokumencie jako 

„Odbiorca” lub łącznie „Odbiorcy”.  

Wszyscy Odbiorcy zobowiązani są przestrzegać zasad Kodeksu Etycznego oraz zobowiązać, 

w zakresie swoich kompetencji, do ich przestrzegania. W żadnym wypadku zamiar działania 



w interesie spółek Grupy nie może być uzasadnieniem dla postępowania sprzecznego z 

postępowaniem przewidzianym w niniejszym dokumencie.  

Przestrzeganie zasad Kodeksu należy w szczególności uznać za zasadniczą część 

obowiązków umownych pracowników ILPEA, zgodnie z postanowieniami art. 2104 i 

kolejnych Kodeksu Cywilnego.  

W celu zapewnienia przestrzegania norm i zasad określonych w niniejszym Kodeksie 

Etycznym został utworzony Organ Nadzoru (zwany w dalszej części w skrócie „ON”), 

którego zadaniem będzie prowadzenie skutecznej kontroli i monitoringu stosowania Kodeksu 

oraz proponowanie, w stosownych wypadkach, stosowania odpowiednich sankcji lub 

środków zachęcających.  

 

1.4 Struktura Kodeksu Etycznego  

Niniejszy Kodeks składa się z dwóch części:  

część A zawiera ogólne zasady etyczne stanowiące punkt odniesienia dla działalności Grupy;  

część B reguluje mechanizmy realizacji i kontroli dla prawidłowego stosowania Kodeksu 

Etycznego.  

 

 

2 CZĘŚĆ A – ZASADY ETYCZNE I ZASADY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE 

W SPÓŁCE ILPEA S.P.A.  

Na podstawie postanowień Wytycznych Confindustria [włoskiej organizacji pracodawców i 

przemysłowców] dotyczących budowy Modeli organizacji, zarządzania i kontroli zgodnie z 

Rozporządzeniem z mocą ustawy nr 231/01, zamiarem spółki ILPEA jest określenie w 

niniejszym Kodeksie etycznych zasad postępowania, do których przestrzegania zobowiązani 

będą wszyscy Odbiorcy.  

 

2.1 Odpowiedzialność i przestrzeganie przepisów prawa  

Spółka zobowiązuje się, poprzez podejmowanie wszelkich form działań i kontroli, jakie uzna 

za konieczne, do przestrzegania (i) obowiązujących praw i przepisów; (ii) niniejszego 



Kodeksu Etycznego; (iii) procedur zakładowych; (iv) regulaminów wewnętrznych, na 

wszystkich poziomach decyzyjnych i wykonawczych.  

W żadnym wypadku dążność do realizacji interesów Spółki nie może uzasadniać zachowań 

jej pracowników lub współpracowników, które naruszałyby w jakiekolwiek sposób wyżej 

wymienione prawa, zwyczaje i przepisy, istniejące lub które zostaną ustanowione w 

przyszłości.  

 

2.2 Rzetelność 

Zasada ta implikuje zobowiązanie wszystkich Odbiorców do poszanowania, przy wypełnianiu 

swoich obowiązków, praw wszystkich podmiotów wykonujących swoją działalność 

zawodową.  

Odbiorcy zobowiązani są postępować w sposób uczciwy i etyczny w celu unikania sytuacji, w 

których może wystąpić konflikt interesów, tj. wszelkiego rodzaju sytuacji, w których 

realizacja własnego interesu mogłaby być w sprzeczności z interesami i celami Spółki. 

Ponadto należy unikać wszelkich sytuacji, z których pracownicy, członkowie zarządu lub inni 

Odbiorcy mogliby czerpać nienależne korzyści i/lub zyski dzięki wiedzy o możliwościach, w 

posiadanie której weszli podczas lub w związku z wykonywaniem swojej działalności 

zawodowej.  

Wszyscy pracownicy zobowiązani są informować Organ Nadzoru o wszelkich przypadkach 

konfliktu interesów, również potencjalnych.  

 

2.3 Przejrzystość  

Zasada przejrzystości opiera się na wiarygodności, dokładności i kompletności informacji, 

zarówno poza, jak i w samej Spółce.  

Zgodnie z zasadą przejrzystości, każda operacja i transakcja powinna być należycie 

rejestrowana i autoryzowana, powinna być sprawdzalna, zgodna z prawem, adekwatna i 

odpowiednia.  

Wszelkie działania i operacje powinny być odpowiednio rejestrowane, tak, aby możliwe było 

zweryfikowanie procesu podejmowania decyzji, autoryzacji oraz realizacji.  



Przy wyborze dostawców Spółka stosuje obiektywne i przejrzyste kryteria. Wybór ten, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami, powinien opierać się na 

obiektywnej ocenie konkurencyjności, jakości oraz proponowanych warunków finansowych.  

Dostawcy wyłaniani będą również ze względu na ich zdolność zapewnienia przestrzegania 

Kodeksu Etycznego i obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów 

dotyczących prawa pracy, w tym pracy młodocianych i kobiet, zdrowia i bezpieczeństwa 

pracowników, praw związków zawodowych lub praw do zrzeszania się i wyznaczania 

przedstawicieli.  

Do informacji poufnych zaliczają się tzw. price sensitive, tj. nie podane do publicznej 

wiadomości, które, jeśli zostałyby upublicznione, mogłyby wpłynąć w znaczący sposób na 

cenę instrumentów finansowych notowanych również na rynkach regulowanych. Ilpea zwraca 

się zatem wszystkich pracowników, doradców i współpracowników do przestrzegania 

zarówno wewnętrznych przepisów organizacyjnych, jak i przepisów obowiązujących w tym 

zakresie ustaw.  

 

2.4 Bezstronność  

Spółka potępia wszelkie przejawy dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, narodowość, 

przekonania osobiste i polityczne, wiek, stan zdrowia i warunki finansowe stron, w tym 

również dostawców.  

Osoby, które uważają, że stały się ofiarą dyskryminacji, mogą zgłosić ten fakt do Organu 

Nadzoru, który sprawdzi czy rzeczywiście nastąpiło naruszenie postanowień Kodeksu 

Etycznego.  

 

2.5 Uczciwość  

Odbiorcy nie mogą dążyć do osiągnięcia zysku osobistego lub zysku firmy, naruszając 

obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze a także postanowienia zawarte w niniejszym 

Kodeksie.  

 

2.6 Efektywność i oszczędność  



Przy wykonywaniu działalności zawodowej należy dążyć do oszczędności w zarządzaniu i 

wykorzystywaniu zasobów zakładowych, zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi.  

Spółka zobowiązuje się ponadto do ochrony i zabezpieczenia zasobów oraz majątku firmy a 

także do zarządzania swoimi nieruchomościami i kapitałem, stosując wszelkie środki 

ostrożności niezbędne do zapewnienia pełnego poszanowania obowiązujących przepisów 

ustawowych i wykonawczych.  

 

2.7 Uczciwa konkurencja  

Spółka uznaje wartość konkurencji opartej na poszanowaniu zasad rzetelności, uczciwej 

rywalizacji oraz przejrzystości wobec podmiotów działających na rynku oraz zobowiązuje się 

nie działać bezzasadnie na szkodę wizerunku konkurencji i oferowanych usług.  

 

2.8 Ochrona prywatności  

Spółka zobowiązuje się chronić prywatność Odbiorców i podmiotów trzecich, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w celu uniknięcia przekazywania lub 

rozpowszechniania danych osobowych bez wcześniejszej zgody zainteresowanego.  

 

2.9 Wartość zasobów ludzkich  

Zasoby ludzkie uznawane są za podstawowy i niezbywalny czynnik niezbędny dla rozwoju 

Spółki.  

ILPEA uznaje zatem istotność zasobów ludzkich, od których wymagany jest profesjonalizm, 

poświęcenie, lojalność, uczciwość i współpraca.  

ILPEA dba o rozwój zawodowy mający na celu podwyższenie poziomu kompetencji. 

Przyznawanie podwyżek wynagrodzeń i innych środków motywacyjnych, jak również dostęp 

do wyższych funkcji i stanowisk uzależnione jest od przepisów prawa i postanowień 

zbiorowych układów pracy a także od zasług samych pracowników, takich jak umiejętność 

manifestowania zachowań organizacyjnych zgodnych z zasadami etycznymi obowiązującymi 

w Spółce.  



Spółka zobowiązuje się nie promować uznaniowego przyznawania przywilejów i nepotyzmu. 

Pracownicy zatrudniani są wyłącznie na podstawie umów o pracę, gdyż nie są tolerowane 

żadne formy pracy nielegalnej.  

Za wyjątkiem sytuacji dopuszczonych i uregulowanych przepisami prawa, ILPEA odrzuca 

możliwość korzystania z pracy świadczonej przez nieletnich a także z siły roboczej w postaci 

nieletnich dostarczanej za pośrednictwem podmiotów trzecich.  

 

2.10 Kontakty z urzędami miejscowymi i z organami i urzędami państwowymi  

ILPEA zarządza kontaktami z organami i urzędami państwowymi oraz instytucjami 

publicznymi w sposób zapewniający maksymalną przejrzystość i uczciwość, tak, aby nie 

dopuścić do częściowych, fałszywych, niejednoznacznych lub mylących interpretacji ze 

strony instytucjonalnych podmiotów prywatnych i publicznych, z którymi łączą ją różnego 

rodzaju stosunki. W przypadku kontaktów przedstawicieli Grupy z organami i urzędami 

państwowymi istnieje obowiązek sporządzania odpowiednich protokołów oraz archiwizacja 

dokumentacji.  

W szczególności, w kontaktach z organami i urzędami państwowymi:  

- zabrania się pod żadnym pozorem wręczania pieniędzy lub prezentów pracownikom 

szczebla kierowniczego, urzędnikom lub pracownikom organów i urzędów państwowych lub 

członkom ich rodzin, zarówno we Włoszech, jak i w innych krajach, chyba że są to prezenty 

lub korzyści o nieznacznej wartości;  

- zabronione są wyraźnie czyny noszące znamiona korupcji czynnej lub biernej oraz 

wszelkiego rodzaju zachowania o charakterze zmowy. W przypadku, gdy członkowie zarządu, 

kierownictwo, pracownicy i podmioty trzecie działające na rzecz Spółki spotkają się, 

bezpośrednio lub pośrednio, z wymuszeniem wręczenia pieniędzy lub innych korzyści ze 

strony dyrektorów, kierowników, urzędników i/lub pracowników organów i urzędów 

państwowych, zobowiązani są zdecydowanie odrzucić takie żądanie oraz niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie swojego przełożonego lub Organ Nadzoru w celu oceny zasadności 

podjęcia odpowiednich środków. Zabrania się również oferowania lub przyjmowania 

jakichkolwiek przedmiotów, usług, świadczeń lub przysług w zamian za uprzywilejowane 

traktowanie w kontaktach z organami i urzędami państwowymi;  



- zabrania się pracownikom wyznaczonym do negocjacji handlowych lub kontaktów z 

organami i urzędami państwowymi, wpływania w nieodpowiedni sposób na decyzję drugiej 

strony;  

- wymagane jest, aby doradcy lub podmioty trzecie, z których pośrednictwa Spółka korzysta 

w kontaktach z organami i urzędami państwowymi, nie znajdowali się w sytuacji konfliktu 

interesów;  

- zabrania się nawiązywania stosunku pracy najemnej z byłymi urzędnikami organów i 

urzędów państwowych włoskich lub zagranicznych (lub osobami przez nich wskazanymi), 

którzy z racji pełnionych funkcji mieli kontakt ze Spółką, chyba że Dyrekcja została 

wcześniej odpowiednio powiadomiona o tego rodzaju kontaktach i zostały one odpowiednio 

ocenione w porozumieniu z Organem Nadzoru przed ewentualnym zatrudnieniem;  

- zabrania się składania fałszywych oświadczeń instytucjom publicznym krajowym lub 

unijnym celem pozyskania środków publicznych, pomocy finansowej lub dofinansowania na 

warunkach preferencyjnych lub też w celu uzyskania pozwoleń, zezwoleń, licencji lub innych 

decyzji administracyjnych;  

- zabrania się przeznaczania kwot otrzymanych od instytucji publicznych krajowych lub 

unijnych tytułem świadczeń, pomocy finansowej lub dofinansowania, dla celów innych niż te, 

dla których zostały one przyznane;  

- zabrania się zakłócania działania systemu informatycznego lub teleinformatycznego lub też 

manipulowania zawartymi w nich danymi w celu uzyskania nienależnego zysku, na szkodę 

organów i urzędów państwowych;  

- w przypadku kontroli lub inspekcji ze strony organów i urzędów państwowych, 

kierownictwo, pracownicy i podmioty trzecie działający na rzecz Spółki powinni wykazać 

maksymalną dyspozycyjność, przejrzystość, rzetelność i współpracę wobec 

przeprowadzających czynności państwowych organów kontroli.  

Wszelkie naruszenia ze strony pracowników lub współpracowników Spółki lub też 

podmiotów trzecich działających na jej rzecz, powinny być niezwłocznie zgłaszane organom 

wyznaczonym do nadzoru.  

Jeżeli Spółka korzysta z pomocy doradców lub zewnętrznych podmiotów trzecich, jako 

swoich przedstawicieli w kontaktach z organami i urzędami państwowymi lub z 

koncesjonariuszami usług publicznych, wymagane jest, aby doradcy ci i podmioty trzecie 



zaakceptowali w formie pisemnej postanowienia niniejszego Kodeksu Etycznego. W 

kontaktach z organami i urzędami państwowymi lub z koncesjonariuszami usług publicznych 

Spółka nie powinna być reprezentowana przez podmioty trzecie, jeśli stwarza to sytuację 

konfliktu interesów.  

 

2.11 Kontakty z ruchami lub partiami politycznymi  

Spółki wchodzące w skład Grupy nie wypłacają żadnych kwot, bezpośrednio lub pośrednio, 

tytułem finansowania partii politycznych, ruchów, komitetów i organizacji politycznych ani 

też ich przedstawicieli lub kandydatów. Spółka nie finansuje również stowarzyszeń, nie 

sponsoruje manifestacji ani kongresów, których celem jest propaganda polityczna.  

 

2.12 Kontakty z dostawcami i przydzielanie zadań  

ILPEA zarządza procesem zakupu towarów i usług zgodnie z zasadami uczciwości i 

przejrzystości a także zapewnia stosowanie tych zasad również w przypadku przyznawania 

zadań zawodowych spółkom zewnętrznym. 

Przejrzystość w kontaktach z dostawcami zapewniona jest dzięki stosowaniu zasad i 

mechanizmów umożliwiających uwzględnianie wiarygodności technicznej i zawodowej 

dostawców, ich sytuacji finansowej i majątkowej a także znaczącego zaangażowania w 

zakresie odpowiedzialności społecznej.  

Wszelkie wynagrodzenia i/lub kwoty wypłacane dostawcom z jakiegokolwiek tytułu powinny 

być należycie dokumentowane a ich wysokość powinna być proporcjonalna do 

wykonywanych czynności oraz do warunków rynkowych.  

 

2.13 Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz środowiska  

Spółka przywiązuje dużą wagę do fizycznej i moralnej integralności swoich pracowników i 

współpracowników, zapewnia im warunki pracy odpowiadające wymogom w zakresie 

poszanowania godności jednostki a także bezpieczne i zdrowe środowisko pracy; Spółka dba 

o rozpowszechnianie i umacnianie kultury bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu 

pracy, rozwijając świadomość istniejących ryzyk oraz promując odpowiedzialne zachowania 

wśród wszystkich pracowników.  



Wszyscy Odbiorcy niniejszego Kodeksu, każdy w zakresie swoich obowiązków, uczestniczą 

w tym procesie zapobiegania ryzyku, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia własnego, swoich 

kolegów oraz osób trzecich, a także ochrony środowiska naturalnego.  

W zarządzaniu operacyjnym należy stosować najsurowsze kryteria ochrony środowiska oraz 

wydajności energetycznej, dążąc do polepszenia warunków zdrowia i bezpieczeństwa pracy.  

Badania i innowacje technologiczne powinny być nakierowane przede wszystkim na 

promocję produktów i procesów kompatybilnych ze środowiskiem naturalnym i 

charakteryzujących się poświęcaniem coraz większej uwagi na kwestie związane z 

bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa.  

 

2.14 Kontakty z organami sądowymi  

W kontaktach z organami sądowymi zabronione jest stosowanie jakichkolwiek praktyk o 

charakterze korupcyjnym a także nakłanianie innych do ich stosowania. W przypadku, gdy 

Spółka bierze udział w postępowaniach sądowych lub pozasądowych cywilnych, karnych, 

administracyjnych lub skarbowych, jej pracownicy oraz wszelkie osoby i podmioty działające 

w jej imieniu i/lub na jej rzecz, nie mogą w żaden sposób przyjmować w stosunku do 

organów sądowych, urzędników sekretariatu sądów lub komorników, zachowań, które 

miałyby nakłaniać te organy lub osoby do podejmowania bezprawnych decyzji na korzyść 

Spółki.  

Spółka zobowiązuje się do podejmowania wszelkich koniecznych środków w celu udzielenia 

współpracy wymaganej przez organy sądowe, w granicach i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

 

2.15 Właściwe użytkowanie systemów informatycznych 

Spółka realizuje cel polegający na prawidłowym korzystaniu z usług informatycznych lub 

teleinformatycznych, w sposób zapewniający integralność i prawdziwość przetwarzanych 

danych oraz niewpływający niekorzystnie na prawa innych, zapewniając przy tym ochrone 

interesów własnych, jak i podmiotów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem organów i 

instytucji publicznych.  



Narzędzia i usługi informatyczne lub teleinformatyczne powinny być użytkowane z pełnym 

poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów (w szczególności w zakresie 

przestępstw informatycznych i przetwarzania danych osobowych), wewnętrznych procedur 

istniejących i tych, które będą ewentualnie przyjęte i wydane, bez narażania Spółki na 

jakąkolwiek formę odpowiedzialności i/lub sankcji.  

Zabrania się całej kadrze kierowniczej i/lub wszystkim pracownikom a także wszelkim 

podmiotom działającym w imieniu lub na rzecz Spółki, dostępu, w jakimkolwiek celu, do 

obcych systemów informatycznych lub teleinformatycznych bez uprzedniego zezwolenia i z 

naruszeniem prawa, a także naruszania ograniczeń dostępu do tych systemów.  

 

2.16 Przetwarzanie danych księgowych i czynności podejmowane przez spółkę 

Wszelkie operacje i transakcje powinny być rejestrowane i odpowiednie dokumentowane w 

celu umożliwienia przeprowadzania kontroli potwierdzających cechy i powody realizacji 

danej operacji oraz określających osoby, które ją autoryzowały, realizowały, rejestrowały i 

sprawdzały.  

Powyższe obowiązuje również w przypadku płatności kwot lub towarów nie dokonywanych 

bezpośrednio przez Spółkę, lecz za pośrednictwem osób lub spółek działających w jej imieniu 

i na jej rzecz.  

Wysokość wynagrodzeń i kwot należnych współpracownikom za wykonywanie ich 

obowiązków powinna być racjonalna i proporcjonalna do wykonywanych przez nich 

czynności.  

Aby uniknąć ewentualnych przestępstw z zakresu prawa spółek, Spółka zobowiązuje swoje 

kierownictwo, swoich pracowników, doradców zewnętrznych i dostawców do przestrzegania 

następujących zasad:  

- sprawozdania finansowe i ogłoszenia spółki wymagane przepisami prawa powinny być 

redagowane w sposób jasny oraz przedstawiać prawidłowo i rzetelnie sytuację majątkową i 

finansową Spółki;  

- ktokolwiek przeprowadza operacje stnowiące konflikt interesów, zobowiązany jest 

poinformować o tym fakcie Organ Nadzoru.  

 



 

3 CZĘŚĆ B - REALIZACJA KODEKSU ETYCZNEGO I KONTROLA JEGO 

PRZESTRZEGANIA  

 

3.1 Zadania Organu Nadzoru  

Zadanie kontroli wypełniania i przestrzegania Kodeksu Etycznego powierzone jest Organowi 

Nadzoru.  

Do zadań Organu Nadzoru należy:  

- kontrolowanie przestrzegania Kodeksu Etycznego, pod kątem minimalizacji ryzyka 

popełnienia przestępstw, o których mowa w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 231/01;  

- przedstawianie swoich uwag na temat problemów natury etycznej, jakie mogą powstać w 

zakresie decyzji podejmowanych przez spółkę oraz w związku z domniemanymi 

naruszeniami postanowień Kodeksu Etycznego, o jakich Organ ten zostanie powiadomiony;  

- dostarczanie zainteresowanym podmiotom wszelkich wyjaśnień i objaśnień na temat 

właściwej interpretacji postanowień niniejszego Kodeksu Etycznego;  

- dokonywanie i koordynacja aktualizacji Kodeksu Etycznego, również poprzez 

przedstawianie własnych propozycji uzgadniania i/lub aktualizacji;  

- promowanie i monitoring wdrażania komunikacji i szkoleń w zakresie Kodeksu Etycznego;  

- informowanie właściwych organów spółki o ewentualnych naruszeniach Kodeksu 

Etycznego a także proponowanie sankcji, jakie należy nałożyć oraz sprawdzanie 

rzeczywistego wymierzania nałożonych sankcji.  

 

3.2 Zgłoszenia do organu nadzoru i możliwe sankcje  

Wszelkie stwierdzone naruszenia zasad i zaleceń zawartych w niniejszym Kodeksie 

Etycznym ze strony członków zarządu, pracowników, dostawców lub innych podmiotów 

zobowiązanych do ich przestrzegania, powinny być niezwłocznie zgłaszane do Organu 

Nadzoru.  

Spółka przygotowała odpowiednie kanały komunikacji ułatwiające zgłaszanie do Organu 

Nadzoru wszelkich ewentualnych naruszeń.  



W tym celu utworzono specjalny adres poczty elektronicznej (odv@ilpea.com), na który 

można przesyłać wszelkie zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania Kodeksu lub innych 

kwestii potencjalnie istotnych z punktu widzenia stosowania Rozporządzenia.  

Ponadto zgłoszeń można dokonywać pisemnie na adres: Organ Nadzoru, Industrie Ilpea 

S.p.A., Viale Industria 887, 21023 Malgesso – Va.  

W przypadku, gdy nadesłane zgłoszenia wymagają zachowania poufności, Spółka, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zobowiązuje się do zachowania ich w 

tajemnicy oraz do nie stosowania żadnych form szykanowania, dyskryminacji lub karania 

autorów tychże zgłoszeń.  

Naruszenie postanowień Kodeksu Etycznego działa na szkodę stosunku zaufania 

nawiązanego ze Spółką i może skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych, odwołaniem z 

pełnionych stanowisk i funkcji, przekazaniem spraw do rozpatrzenia przez kompetentne 

organy oraz dochodzeniem roszczeń o naprawę wyrządzonych szkód, z zastrzeżeniem 

obowiązku przestrzegania procedur wynikających ze Statutu Pracowników, zbiorowych 

układów pracy i ewentualnych regulaminów zakładowych przyjętych przez Spółkę.  

 

3.3 Publikacja i szkolenia w zakresie Kodeksu Etycznego  

Spółka zobowiązuje się zapewnić terminowe rozpowszechnianie, wewnątrz Spółki i poza nią, 

Kodeksu Etycznego, poprzez:  

- dystrybucję Kodeksu wśród wszystkich członków organów spółki oraz personelu 

pracowniczego;  

- wywieszenie Kodeksu w miejscu dostępnym dla wszystkich zainteresowanych;  

- udostępnienie treści Kodeksu Odbiorcom zewnętrznym i wszelkim innym jednostkom za 

pośrednictwem strony internetowej www.ilpea.com.  

 

Ponadto w umowach z Odbiorcami zewnętrznymi przewidziano wprowadzenie odpowiednich 

postanowień i/lub obowiązek podpisywania oświadczeń potwierdzających formalnie 

zobowiązanie się do przestrzegania Kodeksu Etycznego a także regulujących sankcje 

umowne w przypadku niedopełnienia tego zobowiązania.  



Organ Nadzoru promuje i monitoruje okresowe szkolenia w zakresie zasad niniejszego 

Kodeksu, które planowane są również z uwzględnieniem konieczności ich różnicowania ze 

względu na funkcję i zakres odpowiedzialności danej osoby, tj. planowanie szkoleń bardziej 

intensywnych i bardziej szczegółowych dla podmiotów określanych jako „podmioty na 

wysokich szczeblach” zgodnie z Rozporządzeniem, a także dla podmiotów działających w 

obszarach określanych jako obszary ryzyka zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy nr 

231/01.  

 

 

[podpis nieczytelny]  


