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Sukcesy firm buduje się  
na zaufaniu
Zaufanie partnerów handlowych, udziałowców i opinii publicznej  
jest niezbędne do realizacji celów i pomyślnej działalności  
Orion Engineered Carbons Group i jej podmiotów stowarzyszonych  
(„Orion Engineered Carbons”).

Zaufanie nie przychodzi samo, musi być stale zdoby-
wane. Oczywiście przepisy prawa krajów, w których 
działa Orion Engineered Carbons muszą być prze-
strzegane, ale wymaga się znacznie więcej. Jako firma 
odpowiedzialna, spółka Orion Engineered Carbons 
przyjęła uniwersalne i obowiązujące wszystkich 
zasady zachowania określające sposób prowadzenia 
działalności gospodarczej. Oczekujemy od wszystkich 
naszych pracowników i partnerów handlowych prze-
strzegania norm społecznych, prawnych i etycznych. 
Szczególnym obowiązkiem kadry kierowniczej jest 
dawanie przykładu. Orion Engineered Carbons ściśle 
przestrzega prawa i raczej zrezygnuje z zysku, niż zdo-
będzie go nielegalnymi metodami.

Drodzy pracownicy, 

Sukces firmy jest w dużym stopniu zbudowany na 
zaufaniu – nie tylko ze strony kontrahentów, udziałow-
ców czy społeczeństwa, ale również, a może w szcze-
gólności, ze strony jej pracowników. Jednakże zaufania 
nie można uważać za rzecz oczywistą – na zaufanie 
trzeba zapracować, oferując przejrzystość, wiarygod-
ność i uczciwość. Wiedząc o tym, opracowaliśmy ten 
Kodeks Postępowania dla wszystkich pracowników 
Orion Engineered Carbons. Jego celem jest wyzna-
czenie nam wszystkim kierunków w codziennej pracy 
i pomoc w jej wykonywaniu. Przedstawiciele różnych 
rynków i kultur coraz ściślej ze sobą współpracują, 
wskutek czego napotykamy na coraz poważniejsze 
wyzwania wynikające z różnych i skomplikowanych 
regulacji prawnych do przestrzegania, których jeste-
śmy zobowiązani. Osoby w naszej Spółce pełniące 
funkcję Dyrektora ds. zgodności mają za zadanie 
udzielić pomocy w sytuacjach wątpliwych lub w przy-
padku konfliktu interesów.

Kodeks Postępowania obowiązuje wszystkich pracow-
ników Orion Engineered Carbons na całym świecie, 
nie tylko w działalności gospodarczej, działalności 
publicznej czy kontaktach z organami i instytucjami 
rządowymi, ale również w naszych codziennych dzia-
łaniach i zachowaniach w firmie.

Oczekujmy od wszystkich pracowników przestrzega-
nia zasad określonych w Kodeksie Postępowania  
i odpowiedzialnego podejmowania działań. Chcemy, 
aby wszyscy przyczyniali się do propagowania war-
tości Spółki w celu utrzymywania i budowania wśród 
społeczności biznesowej naszej reputacji wiarygodne-
go i solidnego partnera.

Kodeks Postępowania Orion Engineered Carbons 
opierający się na wartościach wyznawanych przez 
spółkę to zbiór zasad i wytycznych, które mają chronić 
pracowników i budować zaufanie inwestorów.

Niniejszy Kodeks Postępowania obowiązuje wszystkie 
podmioty prawne Orion Engineered Carbons. Do prze-
strzegania zasad określonych w niniejszym Kodeksie 
Postępowania są ogólnie zobowiązani wszyscy pra-
cownicy Orion Engineered Carbons oraz ich współpra-
cownicy, tj. osoby świadczące usługi w imieniu lub na 
rzecz Orion Engineered Carbons, w tym m. in. agenci. 
Obejmuje on w szczególności wszystkie zakłady 
(fabryki, laboratoria i administrację).

Solidarity
ConfidenceCorning Painter
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1. Działalność gospodarcza
Zarządzanie transakcjami handlowymi

Przestrzeganie przepisów ustawowych  
i wykonawczych
Orion Engineered Carbons działa, prowadzi działal-
ność międzynarodową, dlatego też musi przestrze-
gać wielu ustaw i przepisów krajowych oraz ponad-
narodowych i postępować zgodnie z nimi. Wszystkie 
działania biznesowe i procesy Orion Engineered 
Carbons muszą być w związku z tym prowadzone 
zgodnie ze stosownymi przepisami, obowiązującymi 
regulacjami i dobrowolnie podjętymi zobowiązania-
mi dotyczącymi działalności Orion Engineered Car-
bons. Pracownikom ogólnie nie wolno angażować się 
w działania niezgodne z niniejszymi zasadami lub  
w działania, które mogłyby stanowić naruszenie 
ustalonej polityki korporacyjnej ani też nakazywać 
nikomu podejmowania tego typu działań.

Radca prawny
W celu uniknięcia ryzyka naruszenia przepisów  
lub wytycznych, przed podjęciem działań, które  
mogą skutkować takim naruszeniem, konieczne  
jest uzyskanie porady radcy prawnego.

Podstawowe prawa pracownicze
Orion Engineered Carbons przestrzega swobody 
zrzeszania się oraz skutecznej realizacji prawa do 
negocjacji w sprawie umowy zbiorowej. Zatrudnianie 
nieletnich w jakiejkolwiek formie pracy przymusowej 
lub obowiązkowej jest nieakceptowalne, nietolero-
wane oraz surowo zakazane.

Zapobieganie korupcji
Orion Engineered Carbons nie toleruje korupcji  
w żadnej formie.

Szczegółowe zasady dotyczące oferowania i udzie-
lania korzyści zostały określone w wytycznych Orion 
Engineered Carbons dotyczących zapobiegania 
korupcji i towarzyszących im politykach. Jednakże, 
poniższe zasady mają również ogólne zastosowanie: 

Żądanie i przyjmowanie korzyści
Istotne jest, aby proces zakupu zasobów, materiałów, 
usług lub jakichkolwiek innych świadczeń od osób 
trzecich zasadniczo opierał się na kryteriach jakości, 
spełniania wymogów i kosztach.

Żądanie przez pracownika jakichkolwiek korzyści 
osobistych lub innych korzyści związanych z prze-
kazaniem towarów lub usług (pośrednio lub bezpo-
średnio) jest zabronione.

Przyjmowanie prezentów z naruszeniem wytycznych 
określonych w niniejszym Kodeksie Postępowania 
lub innych wytycznych, w szczególności wytycznych 
dotyczących zapobiegania korupcji, jest zabronione. 
W zasadzie, prezenty nie mogą być akceptowane.

W przypadku przyjęcia od partnera handlowego 
produktów lub usług natury osobistej, należność 
wynikająca z transakcji musi zostać uiszczona, a płat-
ność udokumentowana. 

Oferowanie i udzielanie korzyści
Należy zagwarantować, że ani grupa Orion Engineered 
Carbons ani osoby trzecie nie będą oferować 
preferencyjnego traktowania w związku ze złożeniem 
zamówienia, albo przedłużeniem lub zawarciem 
umowy (np. prezenty zaproszenia, poczęstunek lub 
inne przysługi).

Pracownikom nie wolno oferować ani udzielać  
korzyści osobistych, w szczególności funkcjo-
nariuszom publicznym, osobom odpowiedzialnym 
za podejmowanie decyzji, klientom, potencjalnym 
klientom, dostawcom lub konkurentom.

Niniejsze zasady dotyczące oferowania i udzielania 
korzyści nie mogą być omijane poprzez angażowanie 
osób trzecich lub jakichkolwiek innych środków.
 
Korzystanie z mienia i zasobów firmy
Wykorzystywanie mienia firmy do celów  
osobistych bez pisemnej zgody odpowiedniego 
przełożonego jest zabronione. Zasoby firmy mogą  
być wykorzystywane jedynie do celów prywatnych  
po wcześniejszym uzyskaniu zgody przełożonego,  
w sytuacjach dozwolonych przez politykę firmy lub na 
podstawie umowy o pracę albo układu zbiorowego.

Respect
Fairness

Rzetelna sprawozdawczość 
Wszystkie dowody poniesienia wydatków, dokumenty 
księgowe, sprawozdania finansowe, raporty z badań 
i sprzedaży, a także sprawozdania dotyczące ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa oraz inne dokumenty 
korporacyjne muszą w sposób przejrzysty, rzetelny 
i dokładny odzwierciedlać stan faktyczny lub naturę 
transakcji. 

Obowiązkiem wszystkich pracowników, przy za- 
angażowaniu działów odpowiedzialnych za sporzą-
dzanie sprawozdań finansowych oraz kontrolę, jest 
pełna współpraca z audytorami Orion Engineered 
Carbons i ujawnianie im wszelkich informacji, bez 
względu na to, czy o nie proszą, czy nie.

Komunikacja zewnętrzna
Oficjalne oświadczenia przekazywane przez Orion 
Engineered Carbons podmiotom zewnętrznym, 
w szczególności mediom, mogą być sporządzane 
wyłącznie przez osoby wyraźnie do tego 
upoważnione.
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Równe traktowanie i uczciwe praktyki
Wszystkich partnerów handlowych traktujemy w spo-
sób sprawiedliwy i bezstronny.

W celu dokonania wyboru dostawców towarów i usług 
musi zostać wdrożony proces oparty na obiektyw-
nych i zrozumiałych kryteriach. Jeżeli jest to możliwe, 
przed zawarciem kontraktu należy uzyskać kilka 
ofert. Oferty muszą uwzględniać to, że od naszych 
dostawców oczekujemy postępowania zgodnego 
z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie 
Postępowania oraz innych politykach, w tym w naszej 
polityce zapobiegania korupcji. 

Przed nawiązaniem lub wznowieniem relacji  
z dostawcą powinno się zachować należytą staran-
ność.  W przypadku zaproszenia do składania ofert 
na dostawę towarów lub usług należy dołączyć 
egzemplarz niniejszego Kodeksu Postępowania wraz 
z wyraźnym oświadczeniem, że zasady w nim zawarte 
będą obowiązywały każdego dostawcę. Dostawcy 
powinni mieć świadomość obowiązku podpisania 
umów pisemnych oraz przestrzegania kodeksu pod-
czas relacji handlowych z Orion Engineered Carbons. 
Powinno być jasne dla dostawców, że muszą prze-
strzegać Kodeksu Postępowania podczas prowadzenia 
działalności gospodarczej z Grupą Orion Engineered 
Carbons.  

System motywacyjny
Typowy system motywacyjny przewiduje wypłatę pro-
wizji, udzielenie rabatu, darmową dostawę towarów 
itp. Tego rodzaju działania powinny być stosowane z 
dużą ostrożnością, aby nie naruszyć obowiązujących 
przepisów. Należy prowadzić pełną i rzetelną doku-
mentację stosowania działań motywacyjnych.

Płatności
Płatności za otrzymywane towary i usługi od kontra-
hentów należy dokonywać w terminie. Płatności doko-
nuje się zwykle w kraju, w którym znajduje się siedziba 
kontrahenta. Zabronione jest dokonywanie pełnych 
lub częściowych płatności w gotówce, za wyjątkiem 
niewielkich sum. Przed dokonaniem jakichkolwiek 
innych ustaleń dotyczących płatności, należy skonsul-
tować się z odpowiednim radcą prawnym.

Dodatkowe zatrudnienie
Orion Engineered Carbons docenia zaangażowanie 
swoich pracowników w sprawy społeczne w ramach 
odpowiednich organizacji młodzieżowych, organi-
zacji kształcących dorosłych, organizacji sportowych, 
dobroczynnych i religijnych lub organizacji kulturo-
wych. Pracownicy mogą przyjmować zwyczajowo 
ustalone wynagrodzenie z tytułu prowadzonej  
działalności od organizacji je sponsorujacych.

Wszelki rodzaj dodatkowej działalności nie może koli-
dować ze zobowiązaniem pracowników do poświęce-
nia pełnego zaangażowania oraz staranności na rzecz 
grupy Orion Engineered Carbons. Rozrastająca się 
działalność dodatkowa może podlegać wcześniejszej 
zgodzie i z tego powodu musi zostać zgłoszona do 
działu zasobów ludzkich.

Znaczący udział finansowy w podmiotach 
konkurencji, klientów i dostawców
Pracownik nie może angażować się, w imieniu wła-
snym lub w imieniu osób trzecich, w tym bliskich 
krewnych, w działania, które mają wpływ na podsta-
wowy zakres działalności Orion Engineered Carbons 
ani w działalność konkurencyjną względem spółki.  
W przypadku wątpliwości należy skonsultować się  
z osobą pełniącą funkcję Dyrektora ds. zgodności.

Posiadanie znaczących udziałów finansowych, w tym 
przez bliskich krewnych, w podmiotach stowarzyszo-
nych z Orion Engineered Carbons, podmiotach kon-
kurencji, klientów lub dostawców musi być zgłaszane 
przełożonym i osobie pełniącej funkcję Dyrektora ds. 
zgodności.

Do bliskich krewnych zalicza się członków rodziny  
i osoby, z którymi pracownika łączą bliskie relacje 
osobiste oraz małoletnie dzieci. Znaczący udział finan-
sowy określa się jako pakiet przynajmniej 5 % akcji lub 
udziałów (stanowiących własność prawną lub faktycz-
ną) głosów w organach spółki.

Umowy / transakcje z osobami 
spokrewnionymi
Zawieranie transakcji pomiędzy pracownikami Orion 
Engineered Carbons a ich bliskimi krewnymi jest zwy-
kle niedozwolone. Jednakże na zawarcie niektórych 
transakcji tego typu może wyrazić zgodę przełożony 
pracownika lub Rada Nadzorcza Spółki. W takich przy-
padkach pracownik, o którym mowa nie może być 
zaangażowany w podejmowanie decyzji.

Wykorzystanie informacji poufnych  
w transakcjach
Przepisy niektórych krajów zabraniają wykorzysty-
-wania informacji nieprzeznaczonych do wiadomości 
publicznej lub informacji, które nie zostały jeszcze 
upublicznione, dla celów związanych z zakupem lub 
sprzedażą papierów wartościowych (na przykład akcji 
lub obligacji) oraz nieuprawnionego rozpowszechnia-
nia tych informacji. Niniejszy Kodeks Postępowania 
zakazuje wykorzystywania informacji wewnętrznych 
Orion Engineered Carbons lub innych spółek uzyska-
nych podczas wykonywania czynności służbowych, 
zarówno z korzyścią dla siebie lub osób trzecich, jak 
również nieuprawnionego ujawniania tych informacji. 
Nieuprawnione ujawnienie obejmuje również ujaw-
nienie informacji za pośrednictwem takich mediów 
społecznościowych, jak Facebook, LinkedIn,Twitter, 
Snapchat lub WhatsApp.

2. Relacje handlowe 3. Unikanie konfliktów interesów

Cooperativeness
Collaboration
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Zachowanie poufności informacji 
wewnętrznych / tajemnic handlowych
Wszelkie informacje operacyjne i handlowe są poufne 
i nie mogą być ujawniane jakimkolwiek nieuprawnio-
nym osobom trzecim — ani w czasie trwania stosunku 
pracy pracownika ani po jego ustaniu.

Zabronione jest bezpośrednie lub pośrednie wykorzy-
stywanie poufnych informacji handlowych w czasie 
trwania stosunku pracy lub po jego ustaniu w celu 
odniesienia korzyści osobistych lub z korzyścią dla nie-
uprawnionej osoby trzeciej albo ze szkodą dla Orion 
Engineered Carbons.

Informacje tego typu obejmują, m. in.:
 • wykaz pracowników,
 • strategie handlowe i prognozy zysków,
 • metody produkcji,
 • wykazy materiałów,
 • wykazy klientów. 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi pracownicy 
Orion Engineered Carbons muszą dołożyć wszelkich 
starań, aby zapobiec ujawnieniu poufnych danych nie-
uprawnionym osobom trzecim oraz zgłaszać osobie 
pełniącej funkcję Dyrektora ds. zgodności rzeczywiste 
lub domniemane ujawnienia poufnych danych.

Zaangażowanie polityczne i darowizny
Orion Engineered Carbons zwykle docenia i popiera 
zaangażowanie pracowników w sprawy polityczne  
i społeczne.

Orion Engineered Carbons szanuje również prawo 
swoich pracowników do podejmowania niezależnych 
decyzji politycznych. Pracownicy nie mogą być ani 
bezpośrednio, ani pośrednio proszeni, w kontekście 
prowadzonej działalności, o przekazywanie pieniędzy 
na rzecz partii politycznych lub o popieranie partii 
politycznych lub osób ubiegających się o stanowiska 
polityczne.

Pracownicy Orion Engineered Carbons są zobowiązani 
do informowania osoby pełniącej funkcję Dyrektora 
ds. zgodności o wszelkich zajmowanych przez nich 
stanowiskach politycznych.

Prawa człowieka, równe traktowanie i uczciwe 
praktyki
Orion Engineered Carbons wspiera i szanuje usta-
nowione międzynarodowe prawa człowieka, a także 
zobowiązuje się do unikania bycia zamieszanym 
w jakiekolwiek akty łamania praw człowieka.

W ramach prowadzonych działań pracownicy Orion 
Engineered Carbons muszą postępować względem 
siebie uczciwie i odnosić się do siebie z szacunkiem. 
Pracownicy muszą szanować prawa i różnice narodo-
wościowe lub kulturowe wszystkich osób, z którymi 

współpracują. Polityka Orion Engineered Carbons 
zakazuje dyskryminowania pracowników, poten-
cjalnych pracowników lub partnerów handlowych 
ze względu na ich rasę, narodowość, obywatelstwo, 
pochodzenie etniczne, płeć, przekonania religijne lub 
filozofię, niepełnosprawność, wiek, tożsamość lub 
orientację seksualną. 

Prawo ochrony konkurencji i prawo 
antymonopolowe
Naczelną zasadą polityki korporacyjnej Orion 
Engineered Carbons jest przestrzeganie przez pracow-
ników przepisów antymonopolowych.

W związku z tym są oni zobowiązani do postępowania 
zgodnie z przepisami o uczciwej konkurencji i przepi-
sami antymonopolowymi.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzega-
nia zasad uczciwej konkurencji i niepodejmowania 
środków mających na celu niedozwolone ograniczenie 
konkurencji, które stanowią naruszenie obowiązują-
cych przepisów, w tym m. in.
 • zawierania porozumień z konkurencją w sprawie 

cen lub mocy produkcyjnych;
 • zawierania porozumień skutkujących odstąpieniem 

od zasad uczciwej konkurencji;
 • składania „symbolicznych” ofert;
 • dokonywania podziału klientów, obszarów, zakre-

su produkcji lub dokonywania podziałów według 
jakichkolwiek innych kryteriów; lub

 • zawierania porozumień dotyczących warunków 
sprzedaży. 

Przepisy antymonopolowe i przepisy prawa handlo-
wego są bardzo złożone, a ich nieprzestrzeganie może 
prowadzić do nałożenia na spółkę i jej personel kar.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości 
należy skonsultować się działem prawnym.

Zasadniczo przepisy antymonopolowe zabraniają 
zawierania porozumień i podejmowania działań,  
które utrudniają wymianę handlową i konkurencję. 
Naruszenia tych przepisów obejmują na przykład 
zawieranie porozumień z konkurencyjnymi podmiota-
mi w celu ustalenia lub kontrolowania cen, bojkotowa-
nia określonych dostawców lub klientów, dzielenia się 
klientami lub rynkami albo ograniczenia produkcji lub 
sprzedaży produktów.

Handel zagraniczny i eksport 
Orion Engineered Carbons całkowicie popiera wysiłki 
społeczności międzynarodowej mające na celu zapo-
bieganie terroryzmowi, produkcji i rozprzestrzenianiu 
broni biologicznej, chemicznej i nuklearnej, w tym 
systemów umożliwiających jej używanie. W związku  
z tym Orion Engineered Carbons przestrzega wszyst-
kich przepisów celnych i przepisów dotyczących han-
dlu międzynarodowego.

Prawa podatkowe
Jako grupa międzynarodowa, Orion Engineered Car-
bons przestrzega wszystkich obowiązujących przepi-
sów podatkowych.

Ceny transferowe są ustalane zgodnie z zasadami 
określonymi przez OECD. 

Pracownicy wykonujący zadania o zasięgu między-
narodowym muszą przestrzegać swoich zobowiązań 
podatkowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
oddelegowywania.

Pracownicy nie mogą wspierać wniosków partnerów 
handlowych o podjęcie działań mających na celu unik-
nięcie realizacji zobowiązań podatkowych przez tych 
partnerów.

Ochrona środowiska, bezpieczeństwo i 
higiena pracy
Ochronę zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowni-
ków i społeczności, ochronę środowiska oraz zapew-
nienie bezpiecznego przeprowadzania procesów 
postrzegamy jako nasz obowiązek. Orion Engineered 
Carboons angażuje się w przeprowadzanie swoich 
operacji w sposób bezpieczny oraz zgodny z wszelkimi 
stosownymi wymaganiami i prawami dotyczącymi 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (BHP), jedno-
cześnie redukując wpływ swoich globalnych działań 
na środowisko, a także wdrażając środki na rzecz nie-
ustającego doskonalenia wydajności BHP. W ramach 
swojej organizacji grupa Orion Engineered Carboons 
ustanowiła zasady operacyjne w celu zapewnienia, że 
niniejsze zobowiązania są przestrzegane.

Ochrona danych
W trosce o poszanowanie prywatności należyte 
obchodzenie się z danymi osobowymi stanowi 
wartość nadrzędną. Stałej ochronie podlega prawo 
pracowników i partnerów handlowych do określenia 
zakresu ujawniania swoich danych osobowych. Nie-
uprawnione zbieranie, przetwarzanie, wykorzystywa-
nie i rozpowszechnianie danych osobowych pracowni-
ków i partnerów handlowych jest zabronione.

Bezpieczeństwo informatyczne
Systemy informatyczne obsługują ogromną ilość 
procesów biznesowych Orion Engineered Carbons. 
Ponadto duże ilości informacji są przetwarzane  
w formie cyfrowej i przesyłane za pośrednictwem sieci. 
Szerokie zastosowanie systemów informatycznych 
oznacza, że działalność Orion Engineered Carbons jest 
w dużym stopniu uzależniona od dostępności i funk-
cjonowania tych systemów oraz integralności prze-
twarzanych danych. Związane z tym ryzyka rozszerza 
się o możliwość utraty, kradzieży lub niezauważonej 
modyfikacji informacji. W rezultacie pracownicy Orion 
Engineered Carbons muszą wykorzystywać systemy 
informatyczne i znajdujące się w nich dane z należytą 
troską.

Safety
Constancy
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Obowiązki
Dyrektor Działu Prawnego jako osoba pełniąca funkcję 
Dyrektora ds. zgodności, Komisja ds. zgodności oraz 
osoby pełniące funkcje Specjalisty ds. zgodności na 
szczeblu lokalnym są odpowiedzialni za wdrożenie  
w całej spółce zasad zgodności, o ile odpowiedzial-
ność za konkretne kwestie zgodności nie zostanie 
przekazana innym członkom kadry kierowniczej. 
Zapewnia to niezależne i obiektywne traktowanie 
wszystkich zgłoszonych im problemów. Dyrektor 
działu prawnego podlega bezpośrednio zarządowi, 
ale nie podlega jego poleceniom. Wyżej wymienione 
osoby, jak również wszyscy przełożeni, udzielają swo-
im pracownikom odpowiedzi na pytania i doradzają 
w sprawach związanych z niniejszym Kodeksem 
Postępowania.

W celu zagwarantowania wdrożenia niniejszego 
Kodeksu Postępowania na skalę globalną, personel  
w funkcji specjalisty ds. zgodności bierze odpowie-
dzialność za odpowiednie regiony i sekcje. W tym 
zakresie podlegają oni Dyrektorowi ds. zgodności.

Odpowiedzialność przełożonych za 
informacje i kontrolę
Wszyscy przełożeni muszą dopilnować, aby zasady 
określone w niniejszym Kodeksie Postępowania były 
regularnie przypominane ich podwładnym. Przełoże-
ni muszą stanowić wzór przestrzegania i wdrażania 
niniejszych norm. Ponadto w ramach swoich obo-
wiązków, przełożeni muszą zadbać, aby ich podwładni 
przestrzegali niniejszych wytycznych.

Obowiązek zgłaszania naruszeń wytycznych
Wszyscy pracownicy są zobowiązani do niezwłocz-
nego informowania działu prawnego lub swoich 
przełożonych o posiadaniu informacji na temat 
naruszenia zasad określonych w niniejszym Kodeksie 
Postępowania, albo przekazania takich informacji za 
pośrednictwem odpowiedniego systemu powiada-
miania. Dane kontaktowe można znaleźć w sieci intra-
net lub pod adresem http://www.orioncarbons.com/
reporting_violations. 

Polityka Orion Engineered Carbons nie zezwala na 
podejmowanie działań odwetowych ze strony pra-
cowników Orion Engineered Carbons oraz Zarządu 
przeciwko innym pracownikom z powodu zgłoszenia 
przez nich w dobrej wierze przypadków niewłaściwe-
go postępowania lub naruszeń niniejszego Kodeksu 
Postępowania.

Sankcje i konsekwencje
Naruszenie postanowień niniejszego Kodeksu Postę-
powania może skutkować wszczęciem postępowania 
dyscyplinarnego, włącznie z rozwiązaniem stosunku 
pracy, a także może pociągać za sobą sankcje przewi-
dziane w obowiązujących przepisach prawa krajowe-
go, przepisach prawa pracy i regulaminie spółki.

Orion Engineered Carbons może uznać za stosowne 
zaniechanie postanowienia niniejszego Kodeksu 
Postępowania. Takie odstąpienie wymaga wstępnej 
zgody zarządu Orion Engineered Carbons SA lub 
Głównego Radcy Prawnego.

Zobowiązanie pracowników
Egzemplarz niniejszego Kodeksu Postępowania musi 
być dostępny dla każdego pracownika. O ile to moż-
liwe i stosowne, pracownicy zostaną zobowiązani do 
jego przestrzegania na mocy układów zbiorowych.  
W przypadkach dozwolonych przepisami prawa, 
pracownicy muszą podpisać oświadczenie potwier-
dzające otrzymanie Kodeksu Postępowania oraz 
zobowiązanie do przestrzegania określonych w nim 
zasad. Podpisane oświadczenia należy zachować w 
odpowiednich dokumentach firmowych. Zezwala się 
na udostępnienie wymienionej dokumentacji osobom 
trzecim w celu potwierdzenia zgodności.

Szkolenia
Pracownicy będą na bieżąco informowani o proble-
mach związanych ze zgodnością postępowania. Odpo-
wiednie grupy pracowników zostaną przeszkolone  
z zakresu: przeciwdziałania korupcji, kontroli eksportu 
i terroryzmu, prawa antymonopolowego, ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczest-
nictwo w tych szkoleniach może być obowiązkowe. 
Uczestnictwo w szkoleniach będzie dokumentowane. 
Zezwala się na udostępnienie wymienionej dokumen-
tacji osobom trzecim w celu potwierdzenia zgodności.

Zgodność w spółkach grupy Orion 
Engineered Carbons
Zarządy spółek wchodzących w skład grupy Orion 
Engineered Carbons są zobowiązane do skierowania 
kwestii zgodności, związanych z nimi szkoleń, oraz 
kwestii nieprzestrzegania zasad zgodności postępo-
wania do Dyrektora ds. zgodności i programów posie-
dzeń kadry kierowniczej lub rady nadzorczej wymie-
nionych podmiotów przynajmniej raz w ciągu roku.

4. Praktyczne zastosowanie zasad zgodności

Sustainability
Equality

http://www.orioncarbons.com/reporting_violations
http://www.orioncarbons.com/reporting_violations
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