
WSTĘP

Grupa  AXTONE  jest  ekspertem  w  dziedzinie  technologii  pochłaniania  energii  zderzeń
wszystkich typów pojazdów szynowych z ponad 90-letnią tradycją.  Zapewnia bezpieczne
rozwiązania  najwyższej  jakości,  dbając  zarazem o przestrzeganie standardów etycznych,
przepisów prawnych i podstawowych zasad uczciwości.

Grupa AXTONE dokłada wszelkich starań,  aby tworzyć wspólną podstawę umożliwiającą
budowanie biznesu opartego o fundamentalne zasady postępowania dotyczące wszystkich
pracowników,  akcjonariuszy,  klientów  z  sektora  publicznego  i  prywatnego,  dostawców,
konkurentów  i  kontrahentów.  Poprzez  Kodeks  Postępowania  Grupa  AXTONE  pragnie
wspierać  swoich  Partnerów  Biznesowych  w  obliczu  zmieniających  się  warunków
na światowym  rynku  oraz  wyzwań  związanych  z  przyjmowaniem  odpowiedzialności
społecznej, która wynika ze współpracy w ramach łańcucha wartości.

I. PODSTAWOWE ZROZUMIENIE ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI

Kodeks  Postępowania  został  oparty  na  wzajemnym  zrozumieniu  zasad,  dotyczących
odpowiedzialności  społecznej  organizacji.  Oznacza  to,  że  Partnerzy  Biznesowi  Grupy
AXTONE w swoich działaniach biorą odpowiedzialność i  rozważają konsekwencje swoich
decyzji  i działań  biznesowych  w  odniesieniu  do  rozwiązań  technicznych,  aspektów
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych przy zachowaniu równowagi interesów. 

II. ZAKRES

Kodeks  Postępowania  dotyczy  wszystkich  Partnerów  Biznesowych  Grupy  AXTONE.
Oczekujemy od nich dołożenia wszelkich starań, aby poniższe zasady przestrzegane były
w ramach ich własnych działań.

III. PODSTAWOWE ZASADY

Grupa  AXTONE  aktywnie  stosuje  się  do  zasad,  o  których  mowa  poniżej  i  zobowiązuje
do tego również swoich Partnerów Biznesowych.

1. Przestrzeganie Prawa

Grupa AXTONE zobowiązuje swoich Partnerów Biznesowych do stosowania się do ustaw,
rozporządzeń oraz innych obowiązujących przepisów właściwego dla ich działalności prawa
krajowego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego. W przypadku państw,
posiadających  mało  rozwinięte  systemy zabezpieczeń  instytucjonalnych,  koniecznym jest
przeanalizowanie  dobrych  praktyk  biznesowych  i  wykorzystanie  ich  jako  wsparcia
do zarządzania działalnością biznesową.

2. Uczciwość postępowania w praktyce biznesowej

Od  Partnerów  Biznesowych  oczekuje  się  odrzucenia  jakichkolwiek  przejawów  korupcji,
wyłudzania oraz defraudacji, oferowania i przyjmowania łapówek bądź innych nielegalnych
korzyści w relacjach z kontrahentami. 

Partnerzy  Biznesowi  winni  prowadzić  swoją  działalność  zgodnie  z  zasadami  uczciwej
konkurencji oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami antymonopolowymi.
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Akceptowalne  jest  wręczanie  pracownikom  AXTONE  rozsądnie  i  zwyczajowo  przyjętych
prezentów w ramach prowadzenia działalności ze szczególną dbałością o to, że nie będą
one postrzegane jako łapówka, zapłata lub inna próba zyskania przewagi, mająca wpłynąć
na podejmowane  decyzje.  Pracownikom  AXTONE  nie  wolno  przyjmować,  od  jednego
kontrahenta, prezentów o wartości wyższej niż 200 PLN rocznie.

3. Poufność danych

Partnerzy Biznesowi AXTONE powinni szanować informacje poufne, należące do Grupy oraz
przestrzegać zasad poufności. Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje dotyczące
stosowanych  przez  Grupę  praktyk  i metod,  jej  Klientów,  dostawców,  cen  oraz  strategii
cenowych,  produktów,  planów rozwoju  produktów,  strategii  marketingowych,  posiadanych
zezwoleń, umów zawieranych z osobami trzecimi oraz wszelkie inne informacje, które Grupa
oznaczy  jako  poufne.  Dokumenty,  zawierające  informacje  poufne  należy  przetwarzać  
z zachowaniem odpowiedniej staranności i poufności, nie udostępniając ich osobom trzecim
bez zezwolenia.

4. Komunikacja

Od  Partnerów  Biznesowych  oczekuje  się  jasnej  i  otwartej  komunikacji  ze  swoimi
pracownikami, dostawcami i  innymi zainteresowanymi osobami w zakresie przestrzegania
wymogów niniejszego Kodeksu Postępowania. Partnerzy Biznesowi Grupy zobowiązani są
do starannego przygotowywania dokumentów powstałych w ramach współpracy z nią i nie
wprowadzania  zmian bez porozumienia.

5. Standardy pracy

Od Partnerów Biznesowych oczekuje się ochrony praw człowieka oraz traktowania ludzi  
z godnością i szacunkiem. Obejmuje to następujące zagadnienia:

A. Prywatność  i  ochrona  danych  osobowych  –  przestrzeganie  wszystkich  przepisów
prawnych,  regulujących ochronę danych osobowych,  zwłaszcza danych pracowników
i partnerów biznesowych. 

B. Bezpieczeństwo  i  Higiena  Pracy  –  przestrzeganie  zasad  BHP,  przede  wszystkim
poprzez zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy oraz dokładanie wszelkich starań
do zapobiegania wypadkom i  obrażeniom.  

C. Ochrona  przed  molestowaniem  –  chronienie  Pracowników  przed  wszelkimi  formami
wykorzystywania i molestowania.

D. Wolność słowa – zapewnianie i chronienie wolności słowa i wypowiedzi. 
E. Wolność zgromadzeń – przestrzeganie przepisów stanowiących o wolności zgromadzeń

i tworzenia grup interesów, a także występowanie w obronie praw tam gwarantowanych.
F. Praca dzieci i praca przymusowa – przestrzeganie przepisów dotyczących zakazu pracy

dzieci, brak tolerancji dla wszelkich form pracy przymusowej. 
G. Warunki  pracy  i  zatrudnienia,  prawa  pracownicze  –  przestrzeganie  odpowiednich

przepisów  i  porozumień  zawartych  z  partnerami  społecznymi,  jak  też  regularne  
i terminowe wypłaty wynagrodzeń.

H. Czas pracy – przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy.
I. Brak dyskryminacji  – równe traktowanie wszystkich pracowników bez względu na ich

narodowość,  rasę,  płeć,  wiek,  stopień  sprawności,  religię,  orientację  polityczną  
i seksualną. Partnerzy Biznesowi powinni zwracać uwagę na kwestie jakości podczas
prowadzenia swoich procesów biznesowych. Obejmuje to następujące zagadnienia:
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a) Bezpieczeństwo procesów – Partnerzy Biznesowi stosują programy bezpieczeństwa
do zarządzania wszystkimi procesami produkcyjnymi.

b) Bezpieczeństwo  produktów  –  produkty  dopuszczone  do  sprzedaży  spełniają
wymagania odpowiednio norm europejskich, UIC, rosyjskich GOST, jak i  chińskich
TB/T.

c) Wymagania  jakościowe  –  Partnerzy  Biznesowi  spełniają  wymagania  jakościowe
oferowanych  przez  siebie  towarów oraz  usług,  zgodnie  z  gwarancją  podczas  ich
zamierzonego użytkowania, w oparciu o ciągły monitoring i doskonalenie.

6. Ochrona środowiska

Partnerzy  Biznesowi  Grupy  AXTONE  zobowiązani  są  przestrzegać  norm  i  przepisów
w zakresie  ochrony  środowiska  oraz  dbać  o  rozwój  działań  proekologicznych  w  ramach
prowadzonych  działalności  gospodarczych.  Oczekuje  się  wykorzystywania  zasobów
naturalnych (np. wody, źródeł energii lub surowców) w sposób ekonomiczny.

7. Wsparcie działalności lokalnych 

Partnerzy  Biznesowi  Grupy  AXTONE  powinni  przyczyniać  się  do  rozwoju  społecznego
i gospodarczego  krajów i  regionów,  w  których  prowadzą  działalność,  a  także  promować
właściwe postawy swoich pracowników.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Partnerzy  Biznesowi  Grupy  AXTONE  zobowiązują  się  dokładać  wszelkich  starań,  aby
wdrożyć  i  ciągle  udoskonalać  zasady  opisane  w  niniejszym  Kodeksie  Postępowania.
Podejmą także  odpowiednie  kroki,  aby zapewnić  przyjęcie  i stosowanie zasad Kodeksu
przez  ich   pracowników,   dostawców  i   kontrahentów  w  zakresie  mającym  do  nich
zastosowanie.
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OŚWIADCZENIE

Potwierdzam zapoznanie się z zasadami Kodeksu Postępowania Grupy AXTONE, a także
zobowiązuję  się  do  przekazania  go  pracownikom,  oraz  do  dbałości  o  przestrzeganie
wszelkich zawartych w Kodeksie postanowień.

Podpis............................................................................

Data...............................................................................
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