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Przedmorr'a

Niniejszy Kodeks Zachowan (Code of Conduct) zawiera w jednym dokumencie nasze
naj wa2niej sze podstawowe zasady i pryncypia w tym takze nasz wizerunek, jakie s4 dla nas wiqz4ce
juz dziS jak r6wnieZ w przyszlo5ci.

Wszyscy pracownicy oraz zaru4d grupy kapitalowej Lambertz s4 zwi4zafi niniejszym Kodeksem
Zachowari. Opisano w nim wartoici zasady i sposoby postgpowania determinujqce dzialania
biznesowe grupy kapitalowej Lambertz i jej pracownik6w.

Celem jest dotrrymanie norm etycznych i stworzenie 6rodowiska pracy wspierajqcego integralnos6,
szacunek i uczciwe zachowania. Wiema prawom i ,asadom polityka biznesowa sfuzy dtugofalowym
interesom przedsigbiorstwa.

Niniejszy Kodeks Zachowan (Code of Conduct) zostal uchwalony przez zarz4d, grupy kapitalowej
Lambertz i uzgodniony z wla5cicielem i radq zakladow4. Opisano w nim 24dania wobec nas samych
we wzajemnych relacjach a takirc zawarto obietnicg wobec Srodowiska zewnQtrmego oraz
odpowiedzialnego zachowania wobec partner6w biznesowych i spoleczef stwa.

(.) Dr. Hermann Btihlbecker

(wylqczny wla6ciciel grupy Lambertz)

(- ) Thomas Wrede

(dy r ektor zar z4dzq 4cy )
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Wizerunek grupy kapitalowej Lambertz

Lambertz jest bogatym w tradycjg i dzialaj4cym migdzynarodowo przedsigbiorstwem rodzinnym o
liczqcym ponad 325 lat do6wiadczeniu w wytwarzaniu wysokiej jako6ci pieczyw4 wyrob6w
cukiemiczych i produkt6w czekoladowych. W ten spos6b grupa kapitalowa i jej marki s4 rgkojmi4
jako3ci i zaufania. Nasz4 przyszloSi biznesow4 ksztaltujemy na podstawie odpowiedzialnodci etycznej
i spolecmej.

Przedsigbiorstwo:

Dzigki orientacji na klienta. innowacji ipielggnowaniu tradycji osiqgamy rentowny wzrost i pozycjg
lidera rynkowego. Nasze dzialanie opiera sig na SwiadomoSci koszt6w i orientacji na wynik.

Dzigki naszej bogatej ofercie produkt6w oferujemy naszym konsumentom przysmaki - tak w zyciu
codziennym jak i przy szczegokrych okazjach. Szybko i elastycznie reagujemy na zmiany na rynku i
u klient6w tworzEc interesuj4ce i udane produkty zaspokajaj4ce potrzeby naszych klient6w i
konsument6w.

Nasz spos6b pracy ksztaltuj4: Swiadomo6i odpowiedzialno lci za nasze przedsigbiorstwo, motywacja
i proaktywny spos6b dzialania. Nasi pracownicy wyr6zniaj4 sig chgci4 uzyskiwania wynik6w i
profesjonalizmem. S4 oni kluczem do sukcesu przedsigbiorstwa. Wspieramy naszych pracownik6w
przez aktywnq politykg personaln4 i nastgpuj4ce zasady kierowania:

. cenienie wartoSci i wzajemny szacunek
o wykluczenie wszelkiej dyskryminacji
. formulowanie jasnych cel6w
. wlqczanie w procesy decyryine
o zorientowana na zesp6l i oparta na zaufaniu wsp6lpraca
. rozw6j pracownik6w
r kulrura informacji zwrotnych
o wykorzystanie bl9d6w jako potencjafu do nauki.

Rol4 personelu kierowniczego jest dawanie przykladu.

Warunki pracy w firmie Lambertz zapewniaj4 bezpieczeristwo i zdrowie pracownik6w oraz wspieraj4
l4czenie 2ycia zawodowego z rodzinnym.

Cenimy i stosujemy otwa(4 i opart4 na szacunku komunikacjq.

Preambula:

Ludzie w Lamberfz:

Komunikacia:
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Nasze zachowanie w dziedzinie informacji wspiera i promuje samodzielne i odpowiedzialne dzialanie
naszych pracownik6w.

.f akoSd:

Naszym gl6wnym celem w dziedzinie jako6ci jest spelnienie wymagari naszych klient6w handlowych
i konsument6w wobec jako3ci, bezpieczeristwa i zgodno6ci z przepisami dotyczqcymi Srodk6w
zywnoSci. W tym celu stawiamy na wykwalifikowanych pracownik6w oraz na bezpieczne i skuteczne
procesy.

StarannoSi i poczucie odpowiedzialnodci decyduj4 o doborze surowc6w i material6w, ich
przetwarzaniu oraz o dystrybucji naszych produkt6w.

Nasz udokumentowany system zarz4dzafiajakoSciq wspiera osi4ganie naszych cel6w jakodciowych i
stale sig rozwija. W ten spos6b zapewniamy nasz wysoki poziom jakoSciowy w calym laricuchu
tworzenia wartoSci i codziennie zdobywamy zaufanie klient6w handlowych i konsument6w do
naszych produkt6w.

Klietrci i dostawcy:

Zadowolenie naszych klient6w handlowych i konsument6w to najwazniejszy cel nasrych dzialan.

Zatfanie i uczciwe postgpowanie to zxady dzialania naszego przedsigbiorstwa.

Dla wykorzystania wszystkich mozliwoici rynkowych l4czymy kompetencje naszego
przedsigbiorstwa z kompetencjami naszych biznesowych partner6w.

Srodowisko i sooleczefstwo:

Przedsigbiorstwo jest Swiadome swej odpowiedzialnoici w aspekcie polityki spolecznej, ekologicznej
i energetycznej.

Opr6cz oczywistego przestrzegania krajowych i migdzynarodowych zasad i norm orientujemy nasze
dzialania na zasadach etycmych (np. na kodeksach BSCI i ETI) i dowodzimy tego przez odpowiednie
procedury.

w celu wniesienia naszego wkladu w zr6wnowazony rozw6j stale optymizujemy nasze procesy i
produkty.

I 5.0t .2018
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Zachowanie w Srodowisku spolecznym

Przestrzeganie ustaw i przepis6w

Przestrzegamy ustaw i przepis6w pafistw, w kt6rych prowadzimy dzialalnoii. To od dawna
jest dla naszego przedsigbiorstwa oczy]g,.tst4 rzecz4.

Unikanie konfl ikt6w interes6w

W grupie kapitalowej Lambertz decyzje bimesowe s4 podejmowane wyl4cmie w najlepszym
interesie przedsigbiorstwa. Konflikty interes6w w sprawach prywatnych lub innych dzialaniach
gospodarczych cry podobnych, takZe ze strony czlonk6w rorlzin czy innych bliskich os6b lub
organizacji s4 unikane jfi z zasady. JeSli mimo to do nich dochodzi, to nale2y je roztviqzywa( z
przesstrzeganiem praw i ustaw oraz obowi4zuj4cych wytycznych przedsigbiorstwa. Warunkiem tego
jest przejrzyste ujawnienie konfliktu. Grupa kapitalowa Lattbertz oczekuje od swych pracownik6w
lojalno6ci wobec przedsiEbiorstwa.

Wszyscy pracownicy musz4 unikai syuacj i, w kt6rych ich osobiste lub finansowe interesy popadajq
w konflikt z interesami grupy kapitalowej Lambertz. Dlatego tez zabrarlia sig wchodzenia w
powiqzania z konkwentami, dostawcami lub klientami b4d2 te? zawierania z nimi relacji biznesowych
w Srodowisku prywatnym, o ile moZe to spowodowai konflikt interes6w. Z powodu sytuacj i
konfliktowych mo2e doj6i do zagroZenia interes6w grupy kapitatowej Lambertz.

Pracownicy nie powinni - w jakiejkolwiek formie - przyjmowa6 Zadnych korzy6ci, po kt6rych w
uzasadniony spos6b mo2na spodziewai sig, 2e mog4 one miei wplyw na decyzje bimesowe lub
transakcje grupy kapitalowej Lambertz. Zaproszenia, poczgstunki i prezenty musz4 le2e6 w granicach
typowej biznesowej goScinno6ci. W sprawach konkretnych pytaf na temat interpretacji do dyspozycji
jest pelnomocnik grupy kapitalowej Lambertz do spraw etyki i zgodno3ci z normami. W zwi4zku ze
swoj4 pozycjq w grupie kapitalowej Lambertz pracownicy nie powinni odnosid bezpoSrednich czy
po(rednich osobistych korrySci z dostgpu do poufnych informacji. Wsryscy pracownicy s4
zobowiqzani chronid interesy grupy kapitalowej Lambertz w maksymalny moZliwy spos6b.

Darowizny i sponsoring

Uweriamy sig za aktywnego cdonka spolecznoSci i dlatego na r62ne spos6b angaZujemy sig w
jej irycia. Darowimy i inne formy spolecmego dzialania Swiadczymy wyl4cznie w interesie
przedsigbiorstwa.

Sponsoring nalezy do narzgdzi marketingu i komunikacji grupy kapitalowej Lambertz i obejmuje
migdry innymi dziedzing sportu. Wszystkie dzialania sq zgodne z obowiqzujqcym prawem i naszymi
wewngtrznymi \ ytycmymi. Te dzialania to przejrzyste uslugi w celach marketingowych. Nie
realizujemy dotacji finansowych w szczeg6lnoSci darowizn i dzialah sponsoruj4cych ra ruecz partii
politycznych w kaju i za gra c4, organizacji bliskich partiom i podobnych do partii, poszczeg6lnych
os6b sprawujqcych mandaty czy kandydat6w na urzgdy polityczne.
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Zakaz korupcji

Grupa kapitalowa Lambertz dziala z zzsady bez korupcj i i przekupstwa. Nie s4 tolerowane
dzialania, w kt6rych zalatwia sig sprawy nieuczciwymi Srodkami. Pracownikom grupy kapitalowej
Lambertz w iadnym wypadku nie wolno oferowai partnerom bimesowym preferencji lub otrzymywai
takowych, jakie mog4 prowadzi6 do wypaczenia obiektywnych i uczciwych decyzji biznesowych lub
tez tylko wzbudzii takie wra2enie.

Zapobieganie praniu pienigdzy

Grupa kapitalowa Lambertz stosuje si9 do ustawowych obowiqzk6w zapobiegania praniu
pienigdry i zasadniczo wyklucza wszelkie dzialania zwiqzane z praniem pienigdzy. Wszystkich
pracownik6w wzywa sig do zglaszania wszelkich w4tpliwoSci na temat nietypowych transakcji
finansowych, w szczeg6lnodci z uiryciem got6wki, mog4cych uznsadniai podejrzenie prania
pienigdzy, do sprawdzenia przez wydzial finansowy htb zarz4d firmy.

Zasada poufnoSci

Wszyscy pracownicy grupy kapitalowej Lambertz s4 zobowiqzani do przestrzegania regul
dotyczqcych poufnodci wedlug ustawy o handlu papierami wartodciowymi a w szczeg6lno6 ci zakazl
handlu informacjami poufnymi. To w szczeg6lnoSci obejmuje pracownik6w maj4cych dostgp do
informacji niejawnych o grupie kapitalowej Lambertz lub ich udzialowacach albo o przedsigbiorstwie,
z kt6rym grupa kapitalowa Lambertz ma relacje bimesowe.

Do takich informacji posiadanych przez osoby wtajemniczone zaliczaj4 sig na przyklad plany zzrz4dl
przedsigbiorstwa, wprowadzanie nowych produkt6w lub metod wyfwarzani4 transakcje dotycz4ce
przedsigbiorstwa, Tncz4ce kontrakty lub powiqzania biznesowe, informacje finansowe lub maczEce
spory prawne.

Przez grupg kapitalow4 Lambertz i jej pracownik6w nie s4 prowadzone Zadne niedozwolone zmowy
cenowe w rozumieniu prawa antymonopolowego.

Zachowania wobec koleg6w i wsp6lpracownik6w

Rtiwne traktowanie i brak dyskryminacji

Kultura r6wnoSci szans, obustronnego zaufania i wzajemnego szacunku ma dla nas wielkie znaczenie.
Wspieramy r6wnodi szans i zwalczamy dyskryminacjg w angazowaniu pracownik6w oraz ich
awansowaniu cry stosowaniu wobec dzialari w dziedzinie ksztalcenia i doskonalenia zawodowego.
Wszystkich pracownik6w traktujemy jednakowo, niezaleimie od plci, wieku, koloru sk6ry, kultury,
pochodzenia etnicmego, orientacji seksualnej, niepelnosprawnoSci, wymawanej religii czy
Swiatopogl4du.

Prawa czlowieka i pracownika

Szanujemy uznawane migdzynarodowo prawa czlowieka i wspieramy ich przestrzeganie.
Zdecydowanie odrzucamy wszelkie formy pracy przymusowej, pracy dzieci oraz handlu ludimi.
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Uznajemy prawo wszystkich pracownik6w do tworzenia zwiqzk6w zawodowych i przedstawicielstw
pracowniczych na demokratycznych podstawach w ramach uregulowari krajowych.

Wynagrodzenie i inne Swiadczenia na rzecz pracownik6w co najmniej odpowiadaj4 norrnom
ustawowym. Jest umawane prawo do stosownego wynagrodzenia.

Wsprilpraca z przedstawicielami pracownik6w

Grupa kapitalowa Lambertz szanuje prawo pracownik6w do wolno$ci zrrzeszatia sig i do negocjacji
zbiorowych. Dla grupy kapitalowej Lambertz pelna zaufania wsp6lpraca z przedstawicielami
pracownik6w jest istotnym elementem polityki przedsigbiorstwa. Podstawq wzajemnego zaufania i
kooperatywnego wspolZycia jest otwarty i konstruktywny dialog oparty na wzajemnym szacunku.

Ochrona pracy i zdrowia

Bezpieczeflstwo i zdrowie nasrych pracownik6w jest - obok jakodci naszych wyrob6w i
ekonomicznego sukcesu - waznym celem dzialalnoSci przedsigbiorstwa. Bezpieczeristwo pracy i
ochrona zdrowia stanowiE integralny element wszystkich proces6w w przedsigbiorstwie i s4
uwzglgdniane w rozwa2aniach technicmych, ekonomicznych i socjalnych.

Kazdy z naszych pracownik6w wspiera bezpieczeistwo i ochrong zdrowia w swym Srodowisku pracy
i przestrzega przepisow ochrony pracy i zdrowia. Kazda osoba na stanowisku kierowniczym jest
zobowiqzana do szkolenia i wspierania wszystkich czlonk6w dzialu i brygady w dziedzinie
postrzegania tej odpowiedzialnoSci.

Zachowania w spoleczefi stwie

Postgpowanie z wewngtrzn4 wiedz4

Wszyscy pracownicy grupy kapitalowej Lambertz sq zobowiqzani do zapewnienia szybkiej i
niezakl6conej wymiany informacj i w obrgbie przedsigbiorstwa. Informacje nale2y w prawidlowy i
kompletny spos6b przekazywai do zainteresowanych dzial6w, o ile w wyj4tkowych sytuacjach nie
wystgpuj4 interesy nadrzgdrre zwlaszcza ze wzglgdu na obowiqzek zachowania tajemnicy. Istotna
wiedza nie mo2e byd nieprawidlowo ukrywana, falszowana czy przekazywana selektywnie.

Postgpowanie z wartoSciami maj4tkowymi

Wszyscy pracownicy grupy kapitalowej Lambertz sq odpowiedzialny za prawidlowe i troskliwe
postgpowanie z wlasnoSciq przedsigbiorstwa. K*dy pracownik jest zobowiqzany chronid mienie
grupy kapitalowej Lambertz przed utratq, uszkodzeniem, naduZywaniem, lcadziei4,
przywlaszczeniem lub miszczeniem. Obowiqzkiem kazdego pracownika jest niezwloczne
poinformowanie swego przelo2onego o przypadkach nieprzestrzegania tych obowiqzk6w.
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Konsekwentna ochrona Srodowiska i klimatu

Konsekwentna ochrona Srodowiska i klimatu oraz oszczgdne wykorrystanie zasob6w s4 dla nas
wazne

Postgpowanie z informacjami

SprawozdawczoSd

Firma Lambertz buduje na mocnych wartoSciach: niezawodnoSci i uczciwoSci, wiarygodnoSci i
integralno5ci. Tym samym przywiqzujemy wagg do otwartej i prawidlowej sprawozdawczoSci i
komunikacji w procesach bimesowych przedsigbiorstwa w stosunku do klient6w, partner6w
biznesowych, pracownik6w. spoleczenstwa w o96lnym sensie oraz instytucji paristwowych.

Ka2dy pracownik winien dopilnowa6, aby zar6wno wewngtrzne jak i zewngtrzne raporty, protokoty i
inne dokumenty przedsigbiorstwa byty zgodne z obowiqzuj4cymi zesadami prawnymi i standardami i
tym samym zawsze byly kompletne i rzetelne oraz byly sporzqdzane we wlaSciwym terminie i zgodnie
z systemem.

Wszelkie roczne bilanse i sprawozdania, dokumenty biznesowe i ksiggi handlowe grupy kapitalowej
Lambertz musz4 rzetelnie przedstawia6 zdarzenia biznesowe i transakcje oraz spelniai wymogi
ustawowe i zxady bilansowania a taliZe odpowiadai wewngtrznym procedurom ksiggowania grupy
kapitalowej Lambertz.

Poufne informacje o przedsigbiorstwie, informacj e os6b wtajemniczonych

Podejmujemy niezbgdne dzialania na rzecz chronienia w odpowiedni spos6b poufnych informacji i
dokument6w biznesowych przed dostgpem i wgl4dem os6b nieupowa2nionych i innych os6b trzecich.

TajnoSd i ochrona danych

Znaczna cz9S6 bimesowych informacji grupy kapitalowej Lambertz jest poufna i chroniona prawnie,
zatem istnieje obowi4zek zachowania tajno6ci. Nie dotyczy to sytuacji, gdy upublicmienie informacj i

Zar6wno przy opracowywaniu nowych produkt6w i ustug jak i przy u{tkowaniu urz4dzeri
produkcyjnych zuracamy uwagg na to, aby wynikle st4d od&ialywania na Srodowisko naturalne i
ktimat byly moZliwie male. Tej postawy oczekujemy takZe od naszych dostawc6w i uslugodawc6w.

Kazdy pracownik jest odpowiedzialny za oszczgdne korzystanie z zasob6w naturalnych i do
przyczyniania sig przez wlasne indywidualne zachowanie do ochrony Srodowiska i klimatu.
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grupy kapitalowej Lambertz uzyskalo zezwolenie lub na podstawie ustaw i rozporz4dzeri jest
przymusowo koniecme.

Obowiqzek zachowania tajno6ci stosuje sig w szczeg6lno5ci do wlasnoSci intelektualnej. Obejmuje
ona tajemnice bimesowe, patenty, znaki towarowe i prawa autorskie ale takze plany biznesowe i
marketingowe, projekty, dokumenty biznesowe, dane o wynagrodzeniach oraz wszelkie inne nie
upubliczniane dane finansowe i raporty.

Wszystkie dane osobowe o pracownikach, klientach, partnerach bimesowych i dostawcach oraz
innych osobach trzecich sq w grupie kapitalowej Lambertz u2ytkowane z naleiryt4 starannoSci i
traktowane poufnie z pelnym przestrzeganiem ustaw o ochronie danych osobowych. Ochrona tych
informacji musi byd prowadzona z maksymaln4 staranno(ciq.

Wykorzystujemy materialny i niematerialny majqtek przedsigbiorstwa wylqcznie dla cel6w
przedsigbiorstwa a nie dla cel6w osobistych, chyba 2e udzielono wyraznego zezwolenia. Nasi
pracownicy wraz ze swymi przelo2onymi ponosz4 odpowiedzialnofi( za to,2eby spos6b i zakres
podr6zy slu2bowych byl w uzasadnionym stosunku do kazdego celu podr6Zy oraz byl planowany i
realizowany ekonomicznie, z uwzglgdnieniem aspekt6w czasu i koszt6w.

Wykonanie i nadzorowanie (zgodno6d z normami)

Zasady Kodeksu Zachowai stanowi4 rdzef kultury przedsigbiorstwa w grupie kapitalowej Lambertz.
Pelne przestrzeganie tych zasad jest konieczno6ci4. Za to jest odpowie&ialny kazdy pracownik.

Grupa kapitalowa Lambertz zobowi4zuje sig do uczciwego i etycznego postgpowania w calej
dzialalnoSci biznesowej. Wspieramy otwart4 komunikacjg i od wszystkich pracownik6w oczekujemy
przestrzegania wysokich standard6w i stosowania sig do naszego Kodeksu Zachowah oraz naszych
wewngtrznych wytycznych i procedur. Mimo tego istnieje ryryko, 2e zdarzsrlia bgd4 przebiegad

nieprawidlowo albo wskutek niewiedzy zostan4 podjgte dzialania niesluszne lub nieetyczne.

W razie powstania podejrzenia niewlaSciwych zachowai w stosunku do niniejszego Kodeksu
Zachowari albo zagroZefi na stanowisku pracy, naleiry degirye do zaprowadzenia przejrzystoSci
(,,sygnalizowania"). Do takich sytuacji migdzy innymi nalei4 dzialania przestgpcze lub bezprawne,
naginanie prawa, stwarzani e zagrolef, dla zdrowia i bezpieczeristwa, szkodzenie Srodowisku
naturalnemu, wykroczenia przeciwko zobowiEzaniom ustawowym lub wymogom prawnym organ6w
kontroli pracy, przekupstwo, wystawianie nieprawdziwych faktur, wykroczenia przeciwko naszym
wewngtrmym wytycnym i procedurom np. niniejszemu Kodeksowi Zachowan, oszustwo lub
niegospodamo6i, lekkomy5lnoSi lub inne dzialania stanowi4ce cigz:kie nieprawidlowoSci a tak2e

umySlne tuszowanie wymienionych wyzej okoliczro5ci.

Ochrona wlasnoSci przedsigbiorstwa

Mienie i zasoby przedsigbiorstwa uzytkujemy w spos6b uzasadniony i oszczgdny oraz chronimy je
przed utrat4, kradzie24 lub naduZyciem. WlasnoSd intelektualna naszego przedsigbiorstwa stanowi dla
firmy Lambertz atut konkrencyjny i tym samym jest godnych ochrony dobrem, kt6rego bronimy przed
niedozwolonym dostgpem os6b trzecich.



/6EE

I+D^€'z
Sygnalist4 jest osoba, kt6ra w dobrej wierze zglasza w4tpliwoSci dotycz4ce wymienionych wy2ej
okolicmo6ci. JeSli nasi pracownicy maj4 wqtpliwoSci w zwipku z nieprawidlowym zachowaniem lub
zagroheniarni dla naszej dzialalnoSci (,,wqtpliwoSci sygnalisty"), to zgodnie z niniejszym Kodeksem
Zachowah nale2y zglosi6 je pelnomocnikowi do spraw etyki i zgodno5ci z normami albo prezesowi
zzrz4du. Tego moZna dokonad osobidcie lub pisemnie. W najblizszym mo2liwym momencie zostanie
zwolana narada w celu wyja5nienia okoliczno5ci. Na kazde posiedzenie mo2na wezwad osobg, kt6ra
mo2e przyczyri6 sig do wyjasnienia problemu. Wszyscy uczestnicy s4 zobowi4zani do zachowania
tajemnicy na temat ujawnionych informacji i nastgpujqcych potem dochodzeri.

Opisana tutaj procedura nie sluzy do skladania skarg w sprawach osobistych jak na przyklad
traktowania na stanowisku pracy. W tych przypadkach pracownicy winni sq przestrzega6

zakladowej procedury skarg. W razie niepewnoici, czy cod jest objgte tym uregulowaniem,
pracownicy mog4 zasiggnEi porady u pelnomocnika do spraw etyki i zgodnoSci z normami. Dane
kontaktowe s4 podane na koricu niniejszego Kodeksu Zachowan.

Pracownicy nie mog4 doznawai 2adnych srykan w nastgpstwie zgloszenia w4tpliwoSci w dobrej
wierze. Pojgcie szykan obejmuje zwolnienie z pracy, Srodki dyscypliname, groLby czy inne sposoby
negatywnego traklowania w zwi4zku ze zgloszeriem w4tpliwoSci. JeSli pracownicy s4 zdania, 2e

doszlo do tego rodzaju srykan, to winni niezwlocznie poinformowai o tym pelnomocnika do spraw
etyki i zgodnodci z normami.

Sygnalista bgdzie informowany o stanie dochodzeri oraz prawdopodobnym czasie ich tnvania.
Niekiedy nakaz poufnoSci zabraria podawania szczeg6l6w na temat dochodze6 lub podjgtych w ich
nast?pstwie dzialari. Wszelkie podane w zwiqzku z dochodzeniami informacje nale2y traktowa6 jako
Sci6le poufne. JeSli sygnalista jest niezadowolony ze sposobu fiaktowania sprawy, to mo2e to zglosii
osobie wymienionej na koricu niniejszego Kodeksu Zachowan.

Je6li zostanie stwierdzone,2e sygnalista podal nieprawdziwe informacje samowolnie, w dej wierze
lub w nadziei na osobiste wzbogacenie sig, to ta osoba musi liczyi sig z konsekwencjami
dyscyplinamymi.

OdpowiedzialnoS6

Prezes zarz4du ponosi calkowit4 odpowiedzialnoS6 za niniej sz4 Wtyczn4 i za badanie skuteczno3ci
dzialan podjgtych w reakcji na problemy. Pelnomocnik do spraw etyki i zgodnoSci z normami raz do
roku wsp6lnie z prezesem zarz4du bada niniejszq wgczrt4 z punktu widzenia prawa i interes6w
zakladu. Wszystkich pracownik6w prosi sig o wyrahnie komentarzy na temat niniejszej wytycznej i

Rodzaj dzialan podjgtych w reakcji na zgloszenie w4tpliwoSci na podstawie niniej szej regulacji zale2y
od rodzaju sytuacj i. Prczesa zNz4du nale2y informowai o kaidym zgloszeniu w4tpliwoSci a potem o
podjgtych dzialaniach. Gdyby w okedlonych okoliczno6ciach bylo koniecme zaangaZowanie
zewngtrznej instytucji na przyklad organu kontroli pracy, to dokona tego pelnomocnik do spraw etyki
i zgodnoSci z normami.

Wsryscy pracownicy, personel kierowniczy, doradcy oraz zarz4d i kierownictwo grupy kapitalowej
Lambertz s4 zwiqzani zasadami niniejszego Kodeksu Zachowan. Wykoczenia przeciwko temu
Kodeksowi Zachowari mogq spowodowad konsekwencje przewidziane prawem pracy. W powainych
przypadkach moZe to spowodowad wypowiedzenie stosunku pracy.
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skladanie propozy cji ulepszania. Komentarze, inspiracje i pytania naleZy kierowai do pelnomocnika
do spravr etyki i zgodnoSci z normami.


