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Od momentu powstania naszej firmy kierujemy się podstawowymi,  

a jednocześnie tak doniosłymi zasadami jak: zrównoważony rozwój naszego 

przedsiębiorstwa, przejrzystość podejmowanych procesów gospodarczych oraz 

sprawiedliwie  i uczciwe traktowanie zarówno naszych Pracowników, Klientów, jak 

i Partnerów biznesowych. Naszą misją jest także rozpowszechnianie tych wartości 

wśród naszych Pracowników, Klientów oraz Partnerów. Z uwagi zaś na fakt, że  

przestępczość gospodarcza stanowi aktualnie jedno z kluczowych zagrożeń dla 

funkcjonowania firmy, gdzie działania nawet jednej osoby mogą przynieść 

gigantyczne straty zarówno w wymiarze finansowym, jak i wizerunkowym, nasza 

polityka zgodności stanowi narzędzie przeciwdziałające przestępczości 

gospodarczej.  

W celu spełniania standardów rynkowych Firma Handlowa Barwa 

wprowadziła i rozwija System Zarządzania Zgodnością ujęty w niniejszej Polityce, 

który służy zapewnieniu w naszej firmie kultury organizacyjnej opartej na zasadach 

etyki, wdrożenia odpowiednich procedur oraz mechanizmów służących edukacji, 

prewencji, wykrywaniu, raportowaniu oraz mitygacji konsekwencji związanych  

z działaniem wbrew obowiązującym przepisom prawa.  

Odpowiedzią na wymagania, które przed sobą postawiliśmy, jest obowiązek 

przestrzegania zarówno przez naszą firmę, jak i naszych Partnerów zobowiązań 

wynikających z niniejszej Polityki. 
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Postanowienia niniejszej Polityki znajdują zastosowanie w procesach 

gospodarczych podejmowanych z naszymi wszystkimi Klientami oraz Partnerami 

biznesowymi. Wszyscy Partnerzy biznesowi mają obowiązek w pełni przestrzegać 

wszelkich przepisów prawa krajowego, a w szczególności przepisów prawa pracy. 

Polityka zgodności dotyczy płaszczyzn funkcjonowania firmy zarówno  

w sferze wewnętrznej oraz zewnętrznej tj.: zasad i warunków zatrudnienia, 

przeciwdziałania dyskryminacji i mobbigowi, działań antykorupcyjnych, unikania 

konfliktu interesów, ochrony danych osobowych i informacji poufnych oraz ochrony 

środowiska, a także relacji społecznych w naszym przedsiębiorstwie.  

Zamieszczone tutaj wytyczne zostaną udostępnione naszym Pracownikom, 

Klientom oraz Partnerom biznesowym. 

Niewątpliwie postępowanie pracowników jest jednym z ważniejszych 

czynników, wpływających na renomę przedsiębiorstwa. Każdy pracownik jest 

zobligowany do przestrzegania reguł, zawartych w niniejszej Polityce, ponieważ 

wpływa to na wspólny sukces naszej firmy. 
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 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Firma Handlowa Barwa podejmuje działania mające na celu zapewnienie wzrostu 

bezpieczeństwa pracowników w środowisku pracy. Nasi pracownicy systematycznie 

przechodzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również 

zastosowany w firmie nadzór na procesem pracy pozwala minimalizować ryzyko 

zaistnienia sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu naszych pracowników. 

 

 Wynagrodzenie i czas pracy 

Warunki wynagradzania oraz świadczeń socjalnych odpowiadają powszechnie 

obowiązującym przepisom prawa w zakresie wynagrodzenia oraz świadczeń 

socjalnych, w szczególności w zakresie zapewnienia co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia wynikającego aktualnych przepisów prawa. Zakazane jest 

stosowanie kar pieniężnych jako kar dyscyplinujących.  

Przestrzegamy czasu pracy zgodnego z obowiązującymi przepisami. Pracownicy 

mają prawo do corocznego płatnego urlopu, świadczeń socjalnych, dni wolnych od 

pracy określonych w krajowych przepisach. 

Partner jest zobowiązany stosować obowiązujące prawo w zakresie wynagrodzeń  

i wszelkich korzyści oraz świadczeń pracowniczych i socjalnych.  

 

 Poszanowanie pracy naszych pracowników 

Mamy świadomość, że za sukcesem naszej firmy stoi praca naszych pracowników. 

Staramy się zapewnić dostęp do szkoleń i różnych form doskonalenia zawodowego  
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oraz podnoszeniu kompetencji pracowników odpowiadających potrzebom oraz 

zgodnych z aktualną wiedzą. 

Wyznaczamy przejrzyste oraz sprawiedliwe standardy i zasady oceny pracy 

naszych pracowników. Zapewniamy narzędzia pracy niezbędne do jak najlepszej 

obsługi naszych Klientów oraz Partnerów.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobbing - działania lub zachowania dotyczące Pracownika lub skierowane 

przeciwko Pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu 

lub zastraszaniu Pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności 

zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie 

Pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników tj. 

np.: zespół wrogich, niszczących, przemocowych, manipulacyjnych lub 

nieetycznych zachowań, mających charakter słowny, wizualny lub fizyczny, 

systematycznie powtarzający się ze strony Pracodawcy lub Pracowników 

(przełożonych, współpracowników, jako pojedynczych osób lub grup). 

 

Dyskryminacja – nierówne traktowanie Pracowników w zakresie zatrudniania 

lub zwalniania, warunków zatrudnienia (np. wynagradzania, czasu pracy, 

zakresów obowiązków), awansowania oraz dostępu do narzędzi rozwijania 

kwalifikacji zawodowych (takich jak np. szkolenia), w szczególności ze względu 

na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 

polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 

orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub 

nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.  
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W procesach rekrutacji, zatrudniania, wynagradzania, szkolenia, warunków pracy, 

przestrzegania dyscypliny, rozwiązania stosunku pracy dbamy by nie dochodziło do 

jakichkolwiek form dyskryminacji ze względu na rasę, przodków, kastę, 

pochodzenie społeczne lub etniczne, narodowość, religię, stan cywilny, ciążę, wiek, 

niepełnosprawność, chorobę, płeć, orientację seksualną, przynależność związkową 

lub polityczną, opinie polityczne lub wszelkie inne przekonania osobiste.  

Występujące różnice mogą wynikać wyłącznie z posiadanych kompetencji  

i doświadczenia zawodowego. 

W naszej firmie podejmujemy działania mające na celu przeciwdziałaniu eskalacji 

konfliktów, mobbingowi oraz naruszaniu dóbr i godności pracowniczej, a także 

wszelkim formom molestowania, w tym molestowania seksualnego.  

Działaniami działań prewencyjnymi są w szczególności: 

 Szkolenia Pracowników z zakresu problematyki mobbingu i dyskryminacji  

w ramach szkoleń z zakresu BHP. 

 W miarę potrzeb prowadzenie audytów wynagradzania i ocen okresowych  

w celu oceny, czy działania te są zgodne z niniejszą Polityką, 

 Wszelkie informacje o możliwości wystąpienia tych zjawisk traktujemy 

bardzo poważnie oraz niezwłocznie podejmujemy działania wyjaśniające,. 

W przypadku wystąpienia lub ryzyka wystąpienia zachowań dyskryminacyjnych 

lub mobbingowych sytuację należy niezwłocznie zgłosić przełożonym.  
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Okoliczność zawarcia lub odmowy zawarcia transakcji handlowej jest transparentna 

i wynika z rzeczowo zebranej i kompleksowej dokumentacji. Każdorazowo jest 

dokonywana ocena czy jej zawarcie nie zagrozi interesom naszej firmy. Działania 

Pracowników mogą zostać podjęte tylko w przypadku, gdy nie dają podstaw do 

podejrzeń, że są one podyktowane jakimkolwiek interesem prywatnym.  

Z konfliktem interesów mam do czynienia, gdy interesy handlowe są powiązane  

z wąskim gronem osób z kręgu bliższej lub dalszej rodziny lub przyjaciół.  

Taka sprzeczność interesów występuje również, gdy osoby z tego kręgu mają 

udziały lub sprawują odpowiedzialne funkcje w firmie partnera handlowego.  

Działaniami, które pozwolą na uniknięcie konfliktu interesów są: 

 Uczciwe i niezwłoczne ujawnienie faktycznych lub potencjalnych konfliktów 

interesów przełożonemu;  

 Wyłączenie się z procesów decyzyjnych w przypadku konfliktu interesów, np.  

w postaci relacji osobistej;  

 Wyrażanie przekonań politycznych i podejmowanie osobistych zobowiązań  

w sposób niewskazujący na powiązania z firmą;  

 Ujawnienie planowanej inwestycji prywatnej pracownika firmy, które mają lub 

mogą mieć powiązania biznesowe z Firmą Handlową Barwa przełożonemu; 

 Zwrócenie się o zgodę lub zaanonsowanie chęci przed podjęcia zewnętrznych 

działań biznesowych lub przyjęcia funkcji w zarządzie zewnętrznego podmiotu. 

 

 

 



 

Polityka Compliance F.H. BARWA  

S
tr

o
n

a9
 

 

 

Wszelkie dane przedsiębiorstwa, dane osobowe Pracowników oraz Partnerów 

biznesowych podlegają ochronie za pomocą odpowiednich środków prawnych, 

technicznych i organizacyjnych przed ich nieupoważnionym, bezprawnym użyciem, 

nadużyciem, utratą lub przedwczesnym zniszczeniem. W tym celu w firmie zostały 

wdrożone procedury ochrony danych zgodne z ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych (RODO). Pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu 

ochrony danych osobowych.  

Ochrona danych w naszej firmie następuje poprzez:  

  Przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z prawem, uczciwy 

 i przejrzysty; 

 Gromadzenie danych w konkretnych, jasnych i uzasadnionych celach oraz 

nieprzetwarzanie ich w sposób niezgodny z przyjętymi celami przetwarzania; 

 Przestrzeganie procedur w zakresie bezpieczeństwa danych, zapewniających 

ochronę danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem 

lub ujawnienie; 

 Gromadzenie prawidłowych danych osobowych, a w razie konieczności ich 

aktualizowanie; 

 Gromadzenie wyłącznie dostatecznych, istotnych danych ograniczonych do 

niezbędnego zakresu; 

 Nieprzechowywanie danych osobowych przez okres dłuższy niż to konieczne 

do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone; 

 Przestrzeganie procedur zapewniających sprawne odpowiadanie na zapytania 

klientów dotyczące ich danych; 

 Organizowanie odpowiednich szkoleń na temat ochrony danych; 
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Zakazane jest nadużywanie informacji poufnych. Pracownikom nie wolno w sposób 

nieuprawniony przekazywać informacji na temat wewnętrznych danych, 

transakcjach oraz baz danych. Pracownicy są zobowiązani do zachowania  

w tajemnicy wszystkich informacji handlowych. Osoby, które wykorzystują poufne 

informacje dla własnej korzyści lub w sposób nieuprawniony udostępniają takie 

informacje osobom trzecim, popełniają przestępstwo i ponoszą konsekwencje 

przewidziane w prawie pracy. 

Firma na bieżąco sprawdza oraz doskonali wdrożony system zabezpieczeń.  

Wszelkie nieprawidłowości oraz działania naprawcze muszą zostać zgłoszone 

niezwłocznie przełożonemu.  

 

Firma Handlowa Barwa podjemuje działania mające na celu zwalczenia m.in. 

korupcji czynnej, biernej, płatnej protekcji, oszustwa oraz prania brudnych 

pieniędzy. 

 

 

 

 

 

Korupcja to oferowanie, obiecywanie, wręczanie, żądanie lub przyjmowanie 

łapówki lub nielegalnej zachęty, której skutkiem jest osiągnięcie korzyści 

osobistej lub przewagi przez odbiorcę (lub inną osobę lub organizację 

związaną z odbiorcą) z obejściem obowiązujących przepisów oraz która ma 

na celu nielegalne wywarcie wpływu na decyzje odbiorcy. 
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Działaniami zapobiegającymi korupcji w naszej firmie są m.in.: 

 Obowiązywanie generalnej zasady nieprzyjmowania ani nieproponowania 

korzyści majątkowych, w szczególności w postaci osobistych prezentów  

i przysług. Dopuszczalny jest natomiast udział w ogólnie akceptowanych 

posiłkach biznesowych i poczęstunkach. Ponadto Pracownik może przyjąć 

upominek tylko wtedy, gdy spełnione zostaną łącznie następujące kryteria:  

 upominek jest symboliczny i zwyczajowo przyjęty w relacjach 

biznesowych, 

 jest przekazywany jawnie, 

 jest zgodny z prawnie dopuszczalnym celem przeznaczenia, takim jak 

np. promocja, reklama, 

 nie obarcza stron zobowiązaniem wzajemności lub preferencyjnego 

traktowania, 

 nie narusza zasad przyzwoitości oraz dobrych obyczajów, 

 liczba lub częstotliwość ich przyjmowania nie jest nadmierna. 

 Świadomość zjawiska oraz raportowanie o niepokojących sytuacjach, które 

mogą świadczyć o korupcji; 

 Nieoferowanie upominków, które wpływają lub mogą wpływać na 

bezstronność odbiorcy;  

 Nieprzekazywanie płatności ani innych korzyści (tzw. „płatności 

przyspieszających tok spraw”) urzędnikom państwowym ani pracownikom  

w celu przyspieszenia czynności urzędowych; 

 Należy zachować szczególną ostrożność w relacjach z przedstawicielami 

sektora publicznego oraz w odniesieniu do zamówień publicznych. Korzyści 

nigdy nie powinny być oferowane przedstawicielom sektora publicznego, ich 

współpracownikom, lub jakiejkolwiek innej osobie z zamiarem wymuszenia 

przyznania wygranej w przetargu, lub jakiejkolwiek innej decyzji. 
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Naruszanie powyższych zasad przez pracowników nie jest tolerowane na żadnym 

szczeblu oraz w żadnym przypadku. 

 

Zachowania Klientów lub kontrahentów, które mogą stanowić działania świadczące 

o naruszeniu lub planowaniu naruszenia przepisów prawa, w szczególności praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to m.in: 

 powiązania z podmiotami z list sankcyjnych;  

 kontrahenci odmawiający podania wymaganych informacji identyfikacyjnych; 

 bądź chcących dokonać płatności w gotówce lub zawrzeć transakcje z 

udziałem zagranicznych firm fasadowych lub firm z rajów podatkowych; 

 kontrahenci z negatywną renomą,  

 kontrahenci oferujący pokrycie wydatków związanych np. z podróżami 

służbowymi, 

 kontrahenci dopuszczający się uchybień na etapie realizacji umowy, włącznie 

z poświadczeniem nieprawdy.  

Wiarygodność kontrahenta sprawdzana jest na podstawie następujących informacji: 

 charakterystyki prawnej i finansowej, 

 dotychczasowej działalności, 

 warunków umowy, 

 powiązań kapitałowych oraz osobowych. 

Każdorazowo przed podjęciem decyzji o współpracy z danym kontrahentem 

należy respektować wymogi w zakresie identyfikowania i weryfikacji 

kontrahentów oraz ich transakcji.  
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W przypadku stwierdzenia sygnałów ostrzegawczych wskazujących na podejrzane 

zachowanie Klientów lub wykrycia podejrzanych czynności niezwłocznie należy 

skontaktować się z przełożonym.  

Poza korupcją nasza firma nie akceptuje również innych szkodliwych i nieetycznych 

zachowań, do których zaliczamy np.:  

 kradzież lub przywłaszczenie firmowego mienia – pieniędzy, materiałów, 

produktów czy narzędzi,  

 umyślne fałszowanie i podrabianie firmowych dokumentów,  

 umyślne podawanie w dokumentach informacji niezgodnych z prawdą,  

 wykorzystywanie zasobów firmy do prywatnych celów. 

 

Firma Handlowa Barwa prowadzi swoją działalność w sposób uwzględniający 

odpowiedzialność za ochronę środowiska. Oczekujemy od swoich Partnerów 

biznesowych, że również będą w tym zakresie działać w sposób odpowiedzialny. 

Partner zobowiązany jest każdorazowo wybierać i dążyć do alternatywnych  

w stosunku do szkodliwych dla środowiska metody produkcji, korzystać z pro-

duktów uzyskiwanych lub produkowanych metodami przyjaznymi dla środowiska. 

W okresach poprzedzających inwestycje dokonujemy analiz pod kątem 

prawidłowego zaplanowania inwestycji, zgodnego z polskim i unijnym prawem 

ochrony środowiska. 

Wspieramy sektor nauki, realizujemy wspólne projekty, tworzymy platformy 

wzajemnej wymiany doświadczeń i pomysłów.  
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Korzystamy z wiedzy ekspertów w zakresie racjonalnego korzystania z energii, 

wody, recyklingu, zakazu zanieczyszczania środowiska, poszanowanie  

różnorodności biologicznej itp. 

Korzystamy z nowoczesnych technologii, tak aby maksymalizować jej efektywność 

dla naszych Klientów oraz minimalizować niekorzystny wpływ na środowisko 

naturalne.  

 

Przy wykonywaniu codziennych obowiązków pamiętamy o naszej 

odpowiedzialności za budowanie wartości firmy i dbałość o jej stabilny rozwój, 

kierując się rzetelnością oraz profesjonalizmem. 

Nie podejmujemy działań, które potencjalnie mogłyby narazić naszą firmę na straty, 

zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Jesteśmy współodpowiedzialni za efekty 

naszej pracy, dlatego solidnie wykonujemy nie tylko swoje zadania, ale także 

zwracamy uwagę na jakość pracy pozostałych osób współpracujących w zespole. 

Ponadto Firma Handlowa Barwa kieruje się zasadą uczciwej konkurencji.  

Naszym Klientom oferujemy towary po cenach rynkowych. Stanowczo 

sprzeciwiamy się niedopuszczalnym umowom i uzgodnieniom prowadzącym do 

ograniczenia konkurencji. 

Dotrzymujemy terminów zobowiązań podjętych wobec Klientów, Partnerów 

biznesowych, współpracowników i innych osób z otoczenia firmy. Informujemy  

o ewentualnych zmianach zachodzących w procesie ich realizacji. 
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Żaden Pracownik, który w dobrej wierze zgłasza przypadki lub ryzyko naruszenie 

niniejszej Polityki zgodności, a sam nie dopuścił się żadnego przewinienia, nie musi 

obawiać się żadnych niekorzystnych skutków takiego zgłoszenia.  

Wobec osób zgłaszających w świadomy sposób fałszywe podejrzenia wyciągane 

będą odpowiednie konsekwencje.  

W celu ochrony Firmy Handlowej Barwa należy zgłaszać wszelkie przypadki 

naruszenia zgodności (compliance) przez Partnerów biznesowych oraz nieuczciwe 

praktyki stosowane przez konkurencję. W razie wystąpienia okoliczności 

świadczących o naruszeniu oczekujemy od wszystkich Pracowników zgłoszenia 

takiej sytuacji przełożonemu. 

 

We wszelkich kwestiach dotyczących zgodności można kontaktować się 

z Pełnomocnikiem ds. Zarządzania Jakością. 

 

 

 

 


