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Nasza Grupa powstała i rozwijała się w oparciu o silne 
wartości, które zapewniają jej dobrą kondycję w perspektywie 
długoterminowej i które kierują zachowaniem każdego z nas:

W tym wysoce konkurencyjnym rynku, my, pracownicy 
Grupy ACTIA, zobowiązujemy się zarówno zbiorowo, jak  
i indywidualnie do przestrzegania zasad uczciwości w życiu 
codziennym zgodnie z zaleceniami ONZ i OECD.

Ten Kodeks etyki, wspólny dla każdego pracownika w Grupie, 
przedstawia główne zasady i zobowiązania, które zamierzamy 
wprowadzić i których będziemy przestrzegać podczas 
naszej codziennej pracy w Grupie. Dotyczy on wszystkich 
pracowników, indywidualnie i zbiorowo.

Propagowanie naszych wartości ma duże znaczenie. Naszym 
obowiązkiem jest przekazywanie ich współpracownikom, 
dostawcom, klientom i partnerom.

Jean-Louis PECH
Dyrektor Generalny Grupy ACTIA 
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Niezależność
Niezależność w kategorii naszego kapitału odnosi się do 
ochrony naszej wolności wyboru w zakresie strategii, 
inwestycji i rozwoju i równoczesne utrzymanie naszego 
ośrodka decyzyjnego we Francji. Naszym priorytetem jest 
zachowanie większości praw głosu i większości kapitału 
Grupy w celu zachowania naszej niezależności w zakresie 
podejmowania decyzji i dalszej budowy długoterminowej 
strategii.
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Innowacja
Innowacja to konkurencyjność i atrakcyjność dla naszych 
klientów, dostawców i pracowników. W dzisiejszym świecie, 
innowacja jest konieczna do przetrwania na rynku. Dlatego 
ciągle inwestujemy w człowieka oraz w badania i rozwój, 
które są kluczem do innowacji, nasza strategia polega na 
przewidywaniu potrzeb klientów - to zapewni nam trafność 
wyborów i doprowadzi do sukcesu Grupy.
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Jakość
Jakość to podstawowa wartość decydująca o przetrwaniu 
w globalnym konkurencyjnym środowisku. Jakość dotyczy 
nas wszystkich, jest decydującym czynnikiem w utrzymaniu 
przewagi konkurencyjnej w dzisiejszym świecie. Jakość 
poświadczają certyfikaty, ale to przede wszystkim sposób 
myślenia, który trzeba wziąć pod uwagę na każdym etapie od 
rozwoju po produkcję.
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Reakcja
Reakcja to spełnienie, a nawet przewidywanie potrzeb 
klientów i wyróżnienie się na tle większych konkurentów.  
W dzisiejszym świecie, reakcja jest ważnym aktywem.



6Naszym priorytetem, który zapewni nam długotrwały sukces, 
jest pierwszoplanowe traktowanie problemów związanych  
z prawami człowieka i ochroną środowiska.

Gwarantujemy, że zobowiązania, których się podjęliśmy 
w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz 
ochrony środowiska są propagowane przez wszystkie nasze 
oddziały w Grupie, każdego pracownika i naszych klientów  
i dostawców, zawsze i wszędzie.

Zobowiązujemy się do wsparcia i przestrzegania praw 
człowieka zgodnie z definicją zawartą w art. I Konwencji  
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, we 
wszystkich okolicznościach, w każdym kraju, w którym 
prowadzimy naszą działalność. Dlatego, dążymy do 
poszanowania praw każdego człowieka do życia, zakazu 
niewolnictwa i pracy przymusowej, praw do wolności  
i bezpieczeństwa, praw do poszanowania życia prywatnego  
i rodzinnego, praw do wolności myśli, sumienia i religii, wolności 
wypowiedzi, wolności gromadzenia się i stowarzyszania się 
oraz prawa do bezstronności, dialogu społecznego i rozwoju 
osobistego.

Do ostrożnego i skrupulatnego doboru naszych partnerów, 
klientów i dostawców tak, aby nie uczestniczyć w jakichkolwiek 
naruszeniach praw człowieka. I do zapewnienia, że będą 
oni realizować nasze zobowiązania zgodnie z zasadami 
dotyczącymi bezpieczeństwa, etyki, polityki społecznej  
i środowiskowej. Zobowiązujemy się także do domagania się 
egzekwowania tych zasad poprzez nadzór.

do nieuczestniczenia w jakichkolwiek naruszeniach praw człowieka

nasze Zobowiązania



7Nie tolerujemy pracy dzieci w żadnej formie, w żadnej części 
naszej działalności i nie wspieramy jej. Zobowiązujemy się do 
niezatrudniania nieletnich.

Zobowiązujemy się do odrzucania jakichkolwiek form 
dyskryminujących zachowań podczas procesu rekrutacji  
i w firmie. Jakakolwiek forma dyskryminacji ze względu na 
wiek, płeć, religię, opinie polityczne lub przynależność do 
związków zawodowych, pochodzenie społeczne i etniczne 
(prawdziwe lub domniemane) jest surowo zabroniona.

Zobowiązujemy się do walki z korupcją, oszustwem i praniem 
brudnych pieniędzy, w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek 
kraju, w jakimkolwiek celu oraz do zakazu konfliktu interesów.

W żadnych okolicznościach nie przyjmujemy i nie dajemy 
łapówek i nie przyjmujemy i nie wysyłamy zaproszeń  
i prezentów, które mogą wpłynąć na nasze decyzje.

Zobowiązujemy się do podejmowania wszelkich możliwych 
starań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
wszystkich naszych pracowników i klientów oraz do 
zwalczania wszelkich form molestowania.

do walki z korupcją, oszustwem i praniem brudnych pieniędzy

do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony … do zwalczania wszelkich form 
molestowania

do braku tolerancji dla pracy dzieci w jakiejkolwiek formie 
i jakichkolwiek zachowań dyskryminujących
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Zobowiązujemy się do 
podejmowania konkretnych działań
na rzecz ochrony środowiska 
• Do innowacji w przewidywaniu priorytetów w zakresie ochrony środowiska w celu ochrony i poprawy 

warunków życia.
• Do promowania inicjatyw odpowiedzialności środowiskowej zarówno w firmie, jak i poza nią.
• Do zachęcania do rozwoju procesów i technologii ukierunkowanych na ochronę środowiska.
• Do zmniejszenia oddziaływania poprzez nasze działania na środowisko, szczególnie poprzez 

modernizację naszych narzędzi produkcyjnych. 
• Do priorytetowego podejścia do zrównoważonego rozwoju w zakresie projektowania naszych 

produktów.
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