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1Kodeks Etyczny 

Rzetelność i uczciwość w działaniu, przepływ informacji, gotowość do wysłuchania, 
poczucie, że problemy naszych partnerów są również naszymi problemami, 
świadomość, że proces gospodarczy musi być stale skoordynowany z systemem 
wartości: to podstawy dla naszego projektu, które towarzyszyły nam od samego 
początku.

W organizacji wewnętrznej uważamy, iż struktura operacyjna musi zapewniać 
wystarczającą przestrzeń, aby każdy mógł działać w ramach własnych kompetencji, w 
sposób niezależny, ale jednocześnie w silnych relacjach z całą Grupą. Każdy pracownik 
musi również zaakceptować działanie stymulujące, kontrolujące i koordynujące jako 
element ujednolicenia i regulacji.

Jesteśmy przekonani, że sukces nie wynika wyłącznie z realizacji celów związanych z 
dochodami, ale także z poszanowania funkcji społecznych powiązanych z kontekstem 
zewnętrznym, zgodnie z którym ustala się ustrukturyzowane relacje.

Istotne jest zatem, aby móc zintegrować wymiar ekonomiczny ze społecznym, 
prawnym i etycznym przedsiębiorstwa, aby każda działalność gospodarcza skutecznie 
przyczyniała się do zwiększenia dobrobytu zbiorowego oraz do poprawy jakościowej 
jak i ilościowej.

Oceniając działanie spółek Grupy, nie możemy ograniczać się tylko do mierzenia ich 
efektywności, ale musimy również wziąć pod uwagę odpowiednie parametry, aby 
zmierzyć wkład wniesiony przez grupę i nas wszystkich w zbiorowy dobrobyt.

Nasza grupa jest działalnością, w której niektóre jednostki z wysokimi aspiracjami 
(samorealizacją, zaangażowaniem, solidarnością, kreatywnością, odpowiedzialnością) 
muszą być w stanie znaleźć spełnienie; zarówno w kontekście etycznym jak i 
ekonomicznym.

Jedynie poprzez działanie zgodnie z tymi przekonaniami, poprzez podnoszenie jakości, 
przejrzystości i poprawności naszych profesjonalnych usług, będziemy w stanie 
indywidualnie i jako Grupa osiągnąć sukces na globalnym rynku. Podkreślamy jeszcze 
raz z wielkim przekonaniem: Nasze zasady dają możliwość lepszego reagowania 
na potrzeby klientów, nieustannego stawiania sobie wyzwań, odnawiania się i 
doskonalenia jako Grupa, jako indywidualne firmy, jako jednostki.

Aldo Fumagalli Romario   Marco Annoni 
Prezes Grupy SOL    Wiceprezes SOL Group
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Działalność grupy SOL
Założona w 1927 r. we Włoszech, Grupa SOL prowadzi działalność w zakresie 
produkcji, badań i wprowadzania do obrotu gazów technicznych i medycznych, w 
sektorze opieki domowej, biotechnologii i produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W zakresie gazów technicznych (przemysłowych i medycznych, czystych i bardzo 
czystych) dostarcza, oprócz sprężonych i skroplonych gazów, urządzenia, instalacje 
i usługi, aby zostać uznanym za dobrego partnera przez klientów działających w 
wielu sektorach przemysłu (przemysł stalowy, chemiczny i farmaceutyczny, przemysł 
spożywczy, olejowy i usług środowiskowych) oraz przez ważne publiczne i prywatne 
szpitale.

W sektorze opieki domowej oferuje usługi 360 ° pacjentom, którzy otrzymują 
pomoc medyczną i pomoc w domu: tlenoterapię, leczenie bezdechu sennego, 
sztuczne żywienie, telemedycynę itp.

Do wyżej wymienionych sektorów działalności dołączył ostatnio sektor 
biotechnologiczny (systemy diagnostyczne, usługi przechowywania i transportu 
biologicznego, badania i rozwój leków biologicznych itp.) oraz sektor produkcji 
energii odnawialnej (elektrownie wodne).

Biotechnologia

Gazy techniczne i medyczne

Energia odnawialna

Opieka domowa
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Misja
Misją Grupy SOL jest dostarczanie klientom ciągłych rozwiązań innowacyjnych i 
technologicznie zaawansowanych, jak i zapewnienie najlepszej opieki domowej 
pacjentom, przyczyniając się do poprawy jakości życia na naszej planecie.

Walory
Grupa SOL zdaje sobie sprawę, że należy zachować równowagę między oczekiwaniami 
akcjonariuszy a innymi osobami, które stykają się ze spółką jako posiadacze 
uzasadnionych interesów. W związku z powyższym Grupa uważa, iż wartości na 
których opierają się codzienne operacje, to:

• etyka zachowania: w relacjach interpersonalnych, w stosunku do pracowników, 
klientów i dostawców oraz wszystkich interesariuszy;

• bezpieczeństwo: dla wszystkich pracowników i współpracowników, bezpieczeństwo 
pracy oraz produktów i usług należy uznać za jeden z najwyższych priorytetów;

• zadowolenie klienta: dążymy do zapewnienia klientom stałych i innowacyjnych 
rozwiązań, zaawansowanych technologicznie i poprawiających jakość życia 
pacjentów, zapewniając najlepszą opiekę i pomoc w domu;

• zrównoważony rozwój: pracujemy nad zrównoważonym wzrostem gospodarczym 
i stałym rozwojem w długim okresie, efektywnie wykorzystując zasoby i stale 
ukierunkowując je na zmiany;

• ochrona środowiska: należy do niej dążyć zarówno poprzez optymalizację 
procesów, a co za tym idzie poprzez najlepsze wykorzystania zasobów energii, 
jak i poprzez rozwój technologii i usług, które pomagają klientom poprawić ich 
efektywność środowiskową;

• rozwój personelu: uważamy przyciąganie i zatrzymywanie nowych talentów oraz 
szkolenie i rozwój umiejętności jednostek jako podstawowe narzędzie sukcesu 
grupy SOL; koncentrujemy się na młodych ludziach, nie zaniedbując właściwego i 
delikatnego zarządzania starszymi pracownikami.
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Nowa edycja Kodeksu Etyki
Minęło ponad dziesięć lat od pierwszej edycji Kodeksu Etyki Grupy SOL: w tym okresie 
nastąpiło wiele zmian, które charakteryzowały Grupę i kontekst zewnętrzny.

Obecna wersja Kodeksu uwzględniła wszystkie dotychczasowe zmiany, aby jeszcze 
bardziej uwidocznić zasady i zachowania, które muszą charakteryzować relacje ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Naszym celem jest, aby Kodeks stał się w coraz większym stopniu instrumentem 
ładu korporacyjnego, stanowiąc podstawę dla realizacji zrównoważonego rozwoju 
w Grupie SOL oraz aktywnego i świadomego zarządzania kwestiami etycznymi w 
działaniach roboczych.

Grupa docelowa Kodeksu Etyki
Kodeks Etyki dotyczy wszystkich pracowników, współpracowników i dyrektorów spółek 
Grupy SOL.

Kodeks ma również zastosowanie do wszystkich tych, którzy na różnych poziomach 
mają kontakt z Grupą (takich jak: dostawcy, partnerzy, klienci itp.), przyczyniając się 
do osiągnięcia celów korporacyjnych, zgodnie z misją Grupy SOL.

Każda firma Grupy SOL zobowiązuje się do rozwijania swoich działań inspirowanych 
zasadami i wartościami zawartymi w niniejszym Kodeksie etycznym. Każda spółka 
z Grupy jest zatem bezpośrednio odpowiedzialna, jeśli to konieczne i w ramach 
własnej sfery kompetencji, za określenie i sformalizowanie określonych procedur 
wewnętrznych. 

Jeśli nawet jedno z postanowień niniejszego Kodeksu będzie sprzeczne z 
postanowieniami ustanowionymi w procedurach, Kodeks będzie miał pierwszeństwo 
przed którymkolwiek z tych postanowień.
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Poszanowanie praw człowieka
Zgodnie z zasadami Global Compact promowanymi przez ONZ (Organizacja Narodów 
Zjednoczonych), Grupa SOL zobowiązuje się do wspierania i ochrony praw człowieka 
zgodnie z zasadami określonymi w Powszechnej Deklaracji z 1948 r. i uznaje zasady 
ustanowione przez Konwencje i zalecenia MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy).

W szczególności zobowiązuje się chronić prawo do zrzeszania się i rokowań zbiorowych, 
zapewnić zakaz pracy przymusowej, nielegalnej lub pracy dzieci oraz zagwarantować 
brak dyskryminacji we wszystkich formach zatrudnienia.

Ochrona bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska
Grupa SOL uważa za niezbędne, aby wszyscy pracownicy i inne strony trzecie mające 
dostęp do miejsca pracy mogli znaleźć komfortowe i bezpieczne środowisko. Uważa 
również, że ochrona środowiska leży w interesie wszystkich, przyszłych pokoleń jak i 
samej firmy.

W związku z tym zobowiązuje się do szerzenia kultury bezpieczeństwa i poszanowania 
środowiska, promując odpowiedzialne zachowanie, poprzez ciągłe szkolenia i 
odpowiednie systemy zarządzania.

Każdy pracownik i współpracownik musi znać i przestrzegać przepisy, regulacje i 
wewnętrzne procedury związane ze swoją działalnością.

Grupa SOL promuje udział każdego pracownika w procesie zapobiegania ryzyku, 
ochrony środowiska oraz promocji zdrowia i bezpieczeństwa, aby chronić siebie, 
swoich kolegów i osoby trzecie.

Zapobieganie i przeciwstawianie się korupcji
Grupa SOL w ramach swoich działań zobowiązuje się do zwalczania korupcji i 
zapobiegania ryzyka nielegalnych praktyk na wszystkich poziomach zatrudnienia i we 
wszystkich obszarach geograficznych.

Cel ten realizowany jest poprzez upowszechnianie i promowanie wartości i 
zasad etycznych, określenie zasad postępowania i skuteczną realizację procesów 
kontrolnych, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach oraz 
w praktykach międzynarodowych ( „Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju 
oraz zasady antykorupcyjne ustanowione przez ONZ w 2003 r.).

Grupa SOL nie dopuszcza nielegalnych praktyk i zachowań, nielegalnych płatności, 
prób korupcji i faworyzowania w celu uzyskania korzyści lub utrzymania firmy jak i 
zapewnienia nieuczciwej przewagi w odniesieniu do działalności gospodarczej.
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Relacje z konkurencją i przestrzeganie przepisów 
antymonopolowych
Grupa SOL mocno wierzy w zasady wolnego rynku i konkurencji. Ponadto przyjęła 
kodeks antymonopolowy i program zgodności, którego celem jest uczynienie 
podstawowych zasad prawa antymonopolowego łatwo rozpoznawalnymi i 
dostępnymi, tak aby wszystkie podmioty działające na rzecz grupy przestrzegały tych 
zasad podczas wykonywania swojej pracy.

Grupa zidentyfikowała również specjalną „funkcję antymonopolową” odpowiedzialną 
za koordynację i monitorowanie wdrażania Programu Zgodności oraz za otrzymywanie 
i zarządzanie wszelkimi raportami w tej sprawie.

Ochrona danych osobowych
Grupa SOL zapewnia poufność danych osobowych znajdujących się w jej posiadaniu 
oraz prawidłowość ich użytkowania.
Dane są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem 
działalności, z zachowaniem przyjętych środków bezpieczeństwa i zgodnie ze 
stopniowo wprowadzanymi przepisami prawnymi.

Przejrzystość zapisów księgowych
Przejrzystość, rzetelność, jasność i precyzja muszą być podstawą procesów zarządzania 
przepływami pieniężnymi i księgowymi, aby można zagwarantować prawidłowe 
ujawnianie sprawozdań finansowych.

Każda operacja i transakcja, przeprowadzana przez i w imieniu każdej spółki Grupy 
SOL, musi być poprawnie zarejestrowana, autoryzowana, sprawdzalna, zgodna 
z prawem, spójna i prawidłowa oraz musi być zawsze możliwa weryfikacja procesu 
podejmowania decyzji, autoryzacji i wykonania.

W przypadku każdej operacji musi istnieć odpowiednia dokumentacja, aby w 
dowolnym momencie można przeprowadzać kontrolę.
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Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Grupa SOL zobowiązuje się w każdy możliwy sposób utrudniać korzystanie z własnego 
systemu ekonomiczno-finansowego dla recyklingu, prania pieniędzy lub finansowania 
działalności przestępczej.

Grupa utrudnia również wszelkie operacje, które uniemożliwiają prawidłową 
identyfikację pochodzenia pieniędzy, towarów i innych mediów.

Udział w stowarzyszeniach, inicjatywach i imprezach
Grupa SOL promuje uczestnictwo w stowarzyszeniach, inicjatywach i imprezach, o ile 
wiążą się one z pracą pracownika.

Grupa utrzymuje w szczególności relacje ze stowarzyszeniami (na przykład 
Federchimica, EIGA i inne stowarzyszenia branżowe) w celu rozwoju ich działalności, 
ustanowienia wzajemnie korzystnych form współpracy i przedstawienia własnego 
stanowiska w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
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Obowiązki i zobowiązania pracowników Grupy SOL w 
stosowaniu Kodeksu
Wszyscy pracownicy i współpracownicy Grupy SOL muszą postępować uczciwie, 
sumiennie i odpowiedzialnie wobec Grupy i stron trzecich.
Oznacza to, że muszą:

• realizować z profesjonalizmem, terminowością i starannością cele wskazane przez 
Grupę i bezpośrednich menedżerów;

• działać zgodnie z procedurami obowiązującymi w firmie oraz przepisami i 
regulacjami obowiązującymi w krajach, w których prowadzą działalność;

• znać i szanować zasady zawarte w Kodeksie Etycznym oraz, w przypadku osób 
odpowiedzialnych za zarządzanie ludźmi, zapewniać ich przestrzeganie przez 
podległych pracowników, udzielając pomocy w ich stosowaniu;

• przekazywać, z racji swoich obowiązków, osobom trzecim, z którymi działają zasady 
zawarte w Kodeksie Etyki jak i zasady zachowania korporacyjnego;

• niezwłocznie zgłaszać wszelkie niezgodności z Kodeksem, nawet te potencjalne

Kadra zarządzająca (administratorzy, dyrektorzy generalni, dyrektorzy centrali), 
szefowie działów firmy i wszyscy zarządzający pracownikami muszą: 
• postępować w sposób przykładny dla wszystkich pracowników;
• doprowadzać wszystkich swoich podwładnych do przestrzegania norm Kodeksu, 

sprzyjając ich rozpowszechnianiu i zrozumieniu;
• starannie wybierać współpracowników, pracowników, dostawców, biorąc również 

pod uwagę stopień przestrzegania przez nich zasad Kodeksu.
• uwzględniać wymagania etyczne razem z innymi wymaganiami weryfikowanymi 

przy wyborze i ocenie współpracowników, pracowników, dostawców i wykonawców.

Grupa SOL, aby wspierać swoich pracowników w wypełnianiu ich obowiązków, 
zobowiązuje się do:
• zagwarantowania rozpowszechnienia Kodeksu Etyki i jego aktualizacji;
• zapewnienia szkoleń dla pracowników w zakresie zasad i reguł postępowania;
• przeprowadzania kontroli po zgłoszeniach naruszeń, nawet tych potencjalnych;
• zagwarantowania, że nikt nie będzie podlegał dyskryminacji lub odwetowi za 

zgłoszenie sytuacji niezgodnej z zasadami postępowania wskazanymi w Kodeksie;
• zastosowania odpowiednich sankcji w przypadku stwierdzenia naruszeń.
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Ochrona akcjonariuszy
Grupa SOL utrzymuje stały dialog, również za pośrednictwem strony internetowej 
firmy, ze społecznością akcjonariuszy, zgodnie z przepisami i regulacjami, które 
wymagają, aby każdy inwestor jak również potencjalny inwestor miał prawo do 
otrzymania tych samych informacji, niezbędnych do podejmowania przemyślanych 
wyborów inwestycyjnych.

Prawidłowe zarządzanie informacjami “wrażliwymi
na cenę”
Jest to zobowiązanie Grupy SOL do dostarczania przejrzystych, prawdziwych i 
aktualnych informacji na zewnątrz. Grupa promuje prawidłowy przepływ informacji w 
celu zapewnienia, iż decyzje inwestorów instytucjonalnych, akcjonariuszy, analityków 
finansowych i pożyczkodawców opierają się na znajomości strategicznych wytycznych 
firmy i wyników zarządzania.

Komunikacja odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w rezolucjach Consob 
(Włoska Komisja ds. Spółek i Giełdy) oraz zgodnie z obowiązującymi, wewnętrznymi 
procedurami.

Nadużycie uprzywilejowanych informacji
Dyrektorzy, pracownicy i współpracownicy Grupy SOL, którzy w ramach przypisanych 
im obowiązków posiadają tzw. „wrażliwe na cenę” informacje, które są publicznie 
dostępne, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Grupy SOL, są zobowiązani do 
prawidłowego nimi zarządzania.
W związku z powyższym Grupa SOL przyjęła specjalną procedurę regulującą 
komunikację i przetwarzanie dokumentów i informacji dotyczących SOL Spa i jej 
spółek zależnych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Przejrzystość operacji
W celu zapewnienia maksymalnej przejrzystości, osoby fizyczne i prawne posiadające 
strategiczne uprawnienia w ramach Grupy SOL muszą informować rynek, w sposób i 
w czasie przewidzianym przez mające zastosowanie ustawodawstwo, o transakcjach 
przeprowadzanych na akcjach SOL lub na innych papierach wartościowych 
emitowanych przez Grupę. W związku z powyższym firma przyjęła „Procedurę w 
sprawie transakcji wewnętrznych”, która reguluje ten aspekt.



4.
Relacje z pracownikami i 
współpracownikami 1 
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Ochrona praw człowieka i równość szans
W Grupie SOL nie dopuszcza się żadnej dyskryminacji związanej z kondycją fizyczną, 
niepełnosprawnością, opiniami, narodowością, pochodzeniem etnicznym, religią, 
płcią, orientacją seksualną i tożsamością płciową lub z jakimkolwiek innym kryterium, 
które mogłoby prowadzić do dyskryminacji.

Grupa SOL zapewnia, że ochrona ta jest zawsze przestrzegana w zakresie zarządzania 
personelem: od selekcji do rekrutacji, od szkolenia po ocenę i wynagrodzenie.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przyjęcia postawy wobec swoich kolegów, 
opartej na wzajemnym szacunku, ochronie praw i godności człowieka.
Grupa zapobiega, zniechęca i rozwiązuje sytuacje niesprawiedliwości lub dyskryminacji 
w miejscu pracy, jak również sytuacje arogancji, przemocy lub nękania.

Otwarcie i uczestnictwo
Grupa SOL jest zaangażowana w promowanie porównywania i współpracy wszystkich 
pracowników, biorąc pod uwagę postawę każdej osoby, w atmosferze otwartości i 
uczestnictwa.

Pracownicy są zobowiązani do odpowiedzialnego uczestniczenia w procesach firmy, 
ponieważ czują się częścią projektu rozwoju grupy SOL, dzięki czemu mogą również 
osiągnąć swoje cele zarówno zawodowe jak i osobiste.

Rozwój  personelu
Grupa SOL jest zaangażowana w rozwój umiejętności i kompetencji swoich 
pracowników i zachęca do kreatywności, aby każdy mógł wyrazić swój potencjał, w 
harmonii z potrzebami organizacji.

Szkolenie jest podstawowym elementem dla Grupy, która jest zaangażowana w 
łączenie potrzeb rozwoju korporacyjnego z potrzebami szkoleniowymi wyrażanymi 
przez pracowników.

Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
Grupa SOL angażuje się w promowanie projektów i narzędzi służących poprawie 
jakości życia swoich pracowników oraz wspiera ich w godzeniu życia zawodowego i 
prywatnego, z przekonaniem, że odpowiednia równowaga między życiem prywatnym 
a zawodowym jest jednym z czynników motywujących pracowników.

1 W tym rozdziale termin pracownicy obejmuje również współpracowników
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Konflikt interesów
Wszyscy pracownicy Grupy SOL są zobowiązani do unikania wszelkich sytuacji i 
działań, które mogłyby ograniczyć ich niezależność w procesie lub generować korzyści 
dla siebie, członków rodziny lub znajomych ze szkodą dla interesów firmy.

Ochrona wizerunku firmy
Wizerunek i reputacja Grupy SOL to wartość, którą wszyscy pracownicy powinni 
chronić poprzez odpowiednie zachowanie się w każdej sytuacji, biorąc pod uwagę 
ewoluującą technologię i nowe narzędzia komunikacji (media społecznościowe).

Poszanowanie własności przemysłowej i intelektualnej
Grupa SOL promuje działalność badawczą i innowacyjną swoich pracowników, w 
zakresie własnych funkcji i odpowiedzialności. 
Założenia intelektualne wygenerowane przez te działania stanowią podstawowy atut 
Grupy.

Każdy pracownik jest zobowiązany do zapewnienia poufności wszystkiego, co 
stanowi przemysłową i intelektualną własność Grupy, w tym informacji technicznych, 
dokumentacji kontraktowej, know-how (wiedzy i danych uzyskanych lub 
przetworzonych podczas wykonywania obowiązków służbowych), patentów, znaków 
towarowych.

Równocześnie, muszą szanować legalne prawa własności przemysłowej i intelektualnej 
stron trzecich, powstrzymując się od nieuprawnionego korzystania z takich praw.

Poufność informacji
Informacje poufne, to znaczy takie informacje, których rozpowszechnianie, nawet 
bezwarunkowe, może spowodować szkodę w Grupie SOL, są integralną częścią 
majątku firmy i muszą być odpowiednio chronione.

Dlatego te informacje muszą być przetwarzane przez dyrektorów i pracowników 
zgodnie z procedurami korporacyjnymi Grupy.

Wykorzystanie zasobów firmy
Każdy pracownik jest odpowiedzialny za prawidłowe wykorzystanie i ochronę 
przypisanych mu dóbr firmy, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, i musi 
zagwarantować ich wykorzystanie zgodnie z interesami Grupy. Musi również 
niezwłocznie poinformować odpowiednie struktury, jeśli pojawią się jakiekolwiek 
zagrożenia lub zdarzenia szkodliwe dla Grupy SOL.
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Dbałość o potrzeby klientów i pacjentów
Grupa SOL wychodzi na przeciw oczekiwaniom swoich klientów i pacjentów, 
dostarczając im wysokiej jakości produkty i usługi na konkurencyjnych warunkach, 
zgodnie z zasadami ochrony konkurencji i rynku.

Badania i innowacje są kluczowymi elementami polityki grupy SOL, której celem jest 
rozwój produktów i usług promujących efektywność energetyczną, zmniejszenie 
wpływu na środowisko oraz zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pacjentów.

Informacja i komunikacja z klientami i pacjentami
Grupa SOL jest zobowiązana do dostarczania dokładnych i prawdziwych informacji na 
temat oferowanych produktów i usług, aby umożliwić klientom i pacjentom dokonanie 
świadomej oceny i wyboru.

Ponadto staramy się dostarczać informacje na temat funkcji i zagrożeń związanych 
z oferowanymi produktami i usługami, aby umożliwić bezpieczne i świadome 
korzystanie z nich.

Zapobieganie i przeciwstawianie się korupcji
Każdy pracownik jest zobowiązany lojalnie odnosić się do wszystkich swoich 
kontrahentów, a w szczególności do klientów (zarówno prywatnych, jak i publicznych).

Grupa SOL nie akceptuje sytuacji, w której pracownik, bezpośrednio lub pośrednio, 
nawet w wyniku niedozwolonej presji, zaoferuje, obieca lub zezwoli na wypłatę sum 
pieniężnych lub jakiejkolwiek innej korzyści (w tym prezentów, za wyjątkiem drobnych 
przedmiotów komercyjnych powszechnie uznawanych na całym świecie i o niewielkiej 
wartości), w celu wywarcia wpływu na osąd lub zachowanie dowolnego podmiotu w 
celu zdobycia lub utrzymania relacji biznesowych.

Każda oferta, obietnica, koncesja lub darowizna muszą być zatem składane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i procedurami firmy i nie mogą w żaden sposób 
wywoływać wrażenia postępowania w złej wierze lub w niewłaściwy sposób.

Prawidłowość w umowach i relacjach handlowych
Prowadząc działalność, Grupa SOL gwarantuje uczciwe traktowanie klientów. Zapewnia 
również poprawność i jasność w negocjacjach handlowych i przy wywiązywaniu się z 
zobowiązań umownych, a także prawidłowym wypełnianiu postanowień umów.
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Kryteria wyboru
Grupa SOL gwarantuje, że każdemu potencjalnemu dostawcy lub partnerowi 
(konsultantom, specjalistom i innym współpracownikom zewnętrznym), posiadającym 
niezbędne wymagania, zostanie zagwarantowana możliwość oferowania swoich 
produktów lub usług.

Wybierając dostawców i partnerów strategicznych, Grupa opiera się nie tylko na 
kryteriach ekonomicznych, ale również bierze pod uwagę umiejętności techniczne, 
finansowe i organizacyjne, a także wymagania środowiskowe, bezpieczeństwo i 
higienę  pracy dla pracowników i sektora społecznego.

Grupa SOL stara się unikać sytuacji nadmiernej zależności od swoich dostawców i 
odwrotnie.

Kryteria zarządzania
Grupa SOL zarządza relacjami z dostawcami i partnerami zgodnie z kryteriami 
bezstronności, poprawności, lojalności i przejrzystości.

Dla dostawców i partnerów strategicznych pracownicy Grupy muszą:

• zawrzeć w umowie klauzulę, aby przeczytać niniejszy Kodeks i przestrzegać 
zawartych w nim zasad;

• upewnić się, że wszystkie opłaty lub kwoty zapłacone z jakiegokolwiek powodu są 
odpowiednio udokumentowane i są proporcjonalne do prowadzonej działalności, 
również z uwzględnieniem warunków rynkowych;

• upewnić się, że nie ma sytuacji niezgodności lub konfliktu interesów.

W przypadku, gdy dostawca lub partner nie przestrzega zasad niniejszego Kodeksu, 
Grupa SOL korzysta z prawa do zerwania umowy i wykluczenia dalszej współpracy.

Ochrona wizerunku firmy
Wizerunek Grupy SOL to wartość, którą wszyscy dostawcy i partnerzy są zobowiązani 
chronić swoim zachowaniem w każdej sytuacji, ponieważ poprzez częste kontakty z 
klientem lub pacjentem, wpływają na reputację Grupy.
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Przejrzystość w relacjach z organami kontrolnymi i 
organami regulacyjnymi
Grupa SOL zobowiązuje się do dostarczenia władzom odpowiedzialnym za kontrolę 
i regulację działalności produkcyjnej oraz usług świadczonych klientom i pacjentom, 
wszystkich wymaganych informacji w sposób kompletny, prawidłowy, odpowiedni i 
terminowy.

Wsparcie dla inicjatyw społecznych
Grupa SOL wspiera organizacje, instytucje i stowarzyszenia, które działają zgodnie ze 
swoimi wartościami, zarówno poprzez wkład finansowy, jak i poprzez udostępnianie 
swoich umiejętności.

Wspierając inicjatywy społeczne, Grupa SOL przestrzega specjalnej procedury, która 
określa zasady i metody zarządzania różnymi formami darowizn.

Zapobieganie i przeciwstawianie się korupcji
Grupa SOL nie zezwala żadnemu pracownikowi lub osobie działającej w imieniu 
Grupy, na oferowanie, bezpośrednio lub pośrednio, pieniędzy lub innych świadczeń 
przedstawicielom organów publicznych (urzędnikom państwowym i / lub 
przedstawicielom służby publicznej), z którymi Spółka może uzyskać nienależne lub 
niezgodne z prawem korzyści.



8.
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Zarządzanie Kodeksem Etyki
Każda z firm Grupy SOL niezwłocznie przyjmuje niniejszy Kodeks etyczny w drodze 
uchwały Rady Dyrektorów (lub odpowiedniego organu / funkcji / roli, jeżeli kierownictwo 
Spółki tego nie przewiduje) i wyznacza osobę odpowiedzialną za rozpowszechnianie 
Kodeksu wśród różnych zainteresowanych stron. 

Organ Nadzorczy Jednostki Dominującej SOL Spa, utworzony na podstawie 
włoskiego dekretu ustawodawczego nr 231 z 2001 r. ma za zadanie promować 
rozpowszechnianie Kodeksu, okresowe jego aktualizowanie oraz gromadzenie i ocenę 
raportów o naruszeniach. 

Znajomość i upowszechnianie Kodeksu Etyki
Grupa SOL wymaga od wszystkich osób, do których ma zastosowanie Kodeks Etyki, 
znajomości zasad postępowania opisanych w tym dokumencie, a także wewnętrznych 
procedur referencyjnych.

Grupa SOL dokłada wszelkich starań, aby Kodeks Etyczny był dostępny i obejmował:

• publikacje na stronach internetowych różnych firm, a także w sieci wewnętrznej 
firmy;

• dostarczenie każdemu dyrektorowi, pracownikowi lub współpracownikowi, 
odpowiednio, w momencie powołania, zatrudnienia lub rozpoczęcia współpracy

• umowny obowiązek wglądu dla dostawców i partnerów strategicznych.

W przypadku pracowników i współpracowników planowane są sesje szkoleniowe i 
weryfikacyjne w celu zapewnienia skutecznego rozpowszechniania Kodeksu.

Każdy pracownik jest zobowiązany informować, na podstawie swoich umiejętności, 
osoby trzecie, z którymi pracuje, o zasadach postępowania zawartych w niniejszym 
Kodeksie, wymagając ich przestrzegania.

Wyjaśnienia dotyczące Kodeksu i raporty o jego
naruszeniach
W przypadku pracowników Grupy SOL, osobą odpowiedzialną za przestrzeganie 
zasad postępowania Kodeksu jest kierownik jednostki, który może udzielić odpowiedzi 
lub zwrócić się do wyznaczonego menedżera w swojej firmie lub bezpośrednio do Odv 
Spółki dominującej SOL Spa.
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Każdy, kto dowie się o niezgodności, nawet potencjalnej zasad postępowania 
niniejszego Kodeksu, przez dowolnego odbiorcę Kodeksu, musi natychmiast zgłosić ją, 
wysyłając zawiadomienie na adres e-mail odv@solgroup.com.

Jeżeli raporty dotyczą tematów określonych w Kodeksie Etyki, ale podlegają innym 
Kodeksom, muszą być adresowane do funkcji określonych w tych dokumentach.

Grupa SOL chroni zgłaszających w dobrej wierze przed wszelkimi formami odwetu, 
dyskryminacji lub penalizacji, zapewniając maksymalną poufność, bez uszczerbku dla 
zobowiązań prawnych.

System dyscyplinarny
Nieprzestrzeganie lub wyraźne naruszenie zasad postępowania zawartych w Kodeksie 
przez pracownika spółki Grupy stanowi naruszenie obowiązków wynikających ze 
stosunku pracy, a także przestępstwo dyscyplinarne.

Sankcje będą stosowane zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i przepisami 
obowiązującymi w każdym kraju i będą proporcjonalne do wagi faktów.

Wykrywanie naruszeń, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i zarządzanie 
sankcjami pozostają w kwestiach Grupy oraz osób wyznaczonych i delegowanych w 
tym celu.





Pierwsza edycja Kodeksu Etyki weszła w życie 1 stycznia 2006 roku.

Obecna edycja Kodeksu została zatwierdzona przez Radę Dyrektorów SOL Spa w dniu 14 września 2017 r.

Kodeks etyczny jest elementem składowym i integralną częścią modelu organizacji, zarządzania i kontroli przyjętego 
przez niektóre włoskie spółki Grupy zgodnie z dekretem ustawodawczym nr. 231 z 2001 r.

Styczeń 2019 r
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