
5.5 Wsparcie na cele polityczne

Grupa Kęty nie przekazuje darowizn na cele polityczne. 

5.6 Nepotyzm oraz inne zabronione praktyki 

w obszarze relacji pracowniczych

Zabrania się stosowania nepotyzmu a także zabrania się 

oferowania, przekazywania i przyjmowania korzyści osobistych 

i  majątkowych w zamian za obietnicę lub rzeczywiste 

przeprowadzenie awansu, przyjęcia do pracy, bezpodstawnego 

ograniczenia obowiązków służbowych bez wpływu na poziom 

wynagrodzenia pracownika lub zwolnienia pracownika 

z odpowiedzialności za naruszenie obowiązków pracowniczych. 

Szczegółowe zasady obejmujące obszar zarządzania personalnego 

zawarte są w procedurach Orangebook.

5.7 Kontrahenci

Zabrania się przyjmowania od obecnych jak i potencjalnych 

Kontrahentów jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych. 

Należy dbać , aby relacje z Kontrahentami oparte były na 

profesjonalizmie oraz wzajemnym zaufaniu, a wszelkiego typu 

decyzje w zakresie współpracy podejmowane były wyłącznie 

w oparciu o merytoryczne przesłanki. Grupa Kęty współpracuje 

z Kontrahentami wyłącznie na podstawie pisemnych umów lub 

zamówień a przekazanie towaru lub usługi jest udokumentowane. 

Szczegółowe regulacje dotyczące współpracy z kontrahentami 

zawarte są w procedurach Orangebook. 

5.8 System rachunkowości

Grupa Kęty prowadzi zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

rzetelny i przejrzysty system rachunkowości, nie dopuszczając 

do prowadzenia pozaksięgowych transakcji, rejestrowania 

nieistniejących wydatków, używania fałszywych dokumentów 

oraz celowego niszczenia dokumentacji księgowej przed upływem 

terminu przewidzianego prawem. 

6. ZGŁASZANIE NARUSZENIA

Niniejsza Polityka jest uszczegółowieniem wytycznych zawartych 

w Kodeksie Etycznym Grupy Kęty, dlatego też zgłaszanie 

potencjalnych naruszeń polityki obywa się w trybie i na zasadach 

analogicznych do zgłaszania naruszeń Kodeksu Etycznego Grupy 

Kęty, tj. 

W pierwszej kolejności wszelkie wątpliwości związane z możliwo-

ścią naruszenia zasad zawartych w niniejszym dokumencie 

należy zgłaszać w dobrej wierze bezpośredniemu przełożonemu, 

przełożonemu wyższego szczebla, w uzasadnionych przypadkach 

prezesowi zarządu danej spółki.

W przypadku braku skuteczności powyższej ścieżki postepowania 

lub z innych znanych zgłaszającemu powodów, oficjalne zgło-

szenie zachowania/sytuacji naruszającej przyjęte w niniejszym 

dokumencie zasady należy zgłosić bezpośrednio do Rzecznika 

Etyki Biznesu Grupy Kęty korzystając z jednego z trzech dostę-

pnych kanałów:

1. Elektronicznie na adres:

 etyka@grupakety.com

2. Listownie na adres Rzecznik Etyki Biznesu

 Biuro Zarządu GRUPA KĘTY S.A., 

 ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała

3. Bezpośrednio do Rzecznika Etyki Biznesu

 Biuro Zarządu GRUPA KĘTY S.A., 

 ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
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