
 
 

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW BIZNESOWYCH  

GRUPY PBI 

 

Jako Grupa PBI działamy zgodnie z naszymi wartościami i zasadami wyrażonymi w 

Kodeksie Etyki, prowadzimy naszą działalność w pełnej zgodności z powszechnie 

obowiązującym prawem oraz regulacjami wewnętrznymi. Jesteśmy partnerem lokalnych 

społeczności oraz stale minimalizujemy nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

W trosce o zachowanie najwyższych standardów prowadzenia działalności chcemy 

współpracować z Partnerami Biznesowymi, którzy przestrzegają prawa, podzielają nasze 

zasady i stosują je w codziennej praktyce biznesowej. Dlatego też powstał niniejszy Kodeks. 

Jako Partnera Biznesowego traktujemy  Dostawców, Wykonawców, Konsultantów, 

Partnerów handlowych, instytucje finansowe i inne podmioty, z którymi Spółki Grupy PBI 

mają jakąkolwiek relację biznesową. 

Spółki Grupy PBI  dokładają wszelkich starań aby prowadzona  działalność 

gospodarcza była podejmowana w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Tego samego 

oczekujemy od naszych Partnerów Biznesowych, ze szczególną uwagą położoną na ochronie 

praw człowieka, zdrowiu i bezpieczeństwu w środowisku pracy oraz poszanowaniu praw 

pracowniczych, ochronie środowiska naturalnego, zwalczaniu zachowań korupcyjnych i 

podejmowaniu innych działań związanych z etyką biznesu. 

Prawa człowieka 

Oczekujemy od naszych Partnerów Biznesowych  przestrzegania uznawanych na całym 

świecie praw człowieka i unikania jakichkolwiek przypadków ich naruszenia. Powinna zostać 

zagwarantowana równość szans, poszanowanie różnic, uznanie praw każdego człowieka w 

otoczeniu, w którym zakazane są wszelkie formy molestowania, nękania i inne zachowania 

naruszające godność ludzką. 

Zdrowie i bezpieczeństwo w środowisku pracy oraz poszanowanie praw pracowniczych 

Oczekujemy, że nasi Partnerzy Biznesowi zapewniają swoim pracownikom bezpieczne miejsce 

pracy, przestrzegają wszystkich właściwych norm oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  Oczekujemy również, aby każdy pracownik miał prawo do sprawiedliwego traktowania 

i poszanowania swojej godności.  

Ochrona środowiska naturalnego 

Partnerzy Biznesowi Spółek Grupy PBI zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa 

ochrony środowiska, w szczególności do uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń  

 



 
 

i koncesji związanych z prowadzoną działalnością, oraz wypełniają wszystkie wynikające z 

nich obowiązki. 

Ponadto Spółki Grupy PBI oczekują, że ich Partnerzy Biznesowi będą minimalizować                              

i podejmować wysiłki na rzecz unikania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenia 

zużycia energii i emisji CO2 oraz ilości wytwarzanych odpadów w ramach prowadzonej 

działalności biznesowej.  

Zwalczanie zachowań korupcyjnych 

Spółki Grupy PBI nie tolerują  praktyk korupcyjnych i tego samego oczekują od swoich 

Partnerów. Grupa PBI wymaga odrzucania i zapobiegania występowaniu wszelkich form 

korupcji. Nasi Partnerzy Biznesowi  muszą dochować wszelkiej staranności w zapewnieniu, że 

ich pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele w żaden sposób nie oferują ani nie 

przyjmują nienależnych korzyści majątkowych. 

Działania związane z etyką biznesu 

Spółki Grupy PBI oczekują, że ich Partnerzy Biznesowi prowadzą swoją działalność zgodnie z 

obowiązującym prawem oraz w sposób etyczny i uczciwy.  Oczekujemy, że nasi Partnerzy będą 

prowadzić swoją działalność gospodarczą w oparciu o uczciwą i wolną konkurencję, unikając 

wszelkich sytuacji, które mogłyby rodzić rzeczywisty bądź potencjalny konflikt interesów.  

Będą dochowywać poufności informacji i danych niepublicznych pozyskanych w związku z 

realizowanymi  działaniami biznesowymi. Jednocześnie Spółki Grupy PBI oczekują 

poszanowania i ochrony  danych osobowych, poprzez użycie wszelkich niezbędnych środków 

ostrożności w celu zapobieganiu ich nieuzasadnionego ujawnienia.  Spółki Grupy PBI 

wymagają również od swoich Partnerów Biznesowych podejmowania środków 

zapobiegających praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, ponadto oczekują, że 

przekazywanie darowizn i podejmowanie działalności sponsoringowej przez Partnerów 

Biznesowych odbywa się zgodnie z prawem i wyłącznie na zasadzie dobrowolności bez 

oczekiwania w zamian nienależnych korzyści.  

 

W celu zapewnienia realizacji niniejszego Kodeksu Spółki Grupy PBI zastrzegają sobie 

prawo uzyskiwania od Partnerów Biznesowych informacji i danych  potrzebnych do 

potwierdzenia działania zgodnego z przyjętymi zasadami.  

Jednocześnie Partnerzy Biznesowi  na zasadzie  wzajemności mają prawo uzyskiwania  

informacji  niezbędnych do potwierdzenia  działania  Grupy PBI zgodnie ze wskazanymi 

zasadami oraz prawo zgłaszać uwagi oraz zauważone nieprawidłowości na adres mailowy: 

compliance@grupapbi.eu. 

 

mailto:compliance@grupapbi.eu


 
 

Spółkom Grupy PBI zależy na  utrzymywaniu partnerskich, uczciwych i 

transparentnych relacji biznesowych z każdym z podmiotów, na każdym etapie działalności 

gospodarczej i dlatego dokładają wszelkiej staranności, aby powiązania biznesowe odbywały 

się na zasadach równości, wzajemności a wymiana doświadczeń Partnerów Biznesowych 

służyły obopólnej korzyści.  
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