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1.  WPROWADZENIE

1.1  Spó�ka

Niniejszy Kodeks Etyczny � podpisany przez Zarz�d Wytwórni Sprz�tu 
Komunikacyjnego �PZL-�widnik� S.A. w dniu 17 lipca 2019 r. powsta� 
w oparciu o Kodeks Etyczny Spó�ki Leonardo S.p.a., (zwanej dalej 
�Leonardo�) i staje si� polityk� post�powania etycznego 
w PZL-�widnik S.A. 

Kodeks Etyczny (zwany dalej "Kodeksem") wprowadza obowi�zki 
i odpowiedzialno�� etyczn� w zakresie prowadzenia spraw biznesowych 
i korporacyjnych podejmowanych przez ka�dego, kto dokonuje 
jakiegokolwiek rodzaju transakcji w imieniu lub z Wytwórni� Sprz�tu 
Komunikacyjnego �PZL-�widnik� S.A. (zwan� dalej �PZL-�widnik S.A.� 
lub "Spó�k�").

Zasady i postanowienia Kodeksu Etycznego obowi�zuj� nast�puj�cych 
Odbiorców:

 cz�onków Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru nad 
dzia�alno�ci� Spó�ki,

 cz�onków Zarz�du w prowadzeniu spraw spó�ki,
 bieg�ych rewidentów podczas kontroli i wery�kacji zgodno�ci 

z przepisami prawa prowadzonej przez Spó�k� dzia�alno�ci 
oraz funkcjonowania systemu kontroli wewn�trznej i zarz�dzania 
ryzykiem, zarówno pod wzgl�dem ich formy jak i tre�ci,

 pracowników, pracowników tymczasowych oraz wszystkich 
wspó�pracowników, w ramach wszelkiego rodzaju umów 
ze Spó�k�, 

 wszystkie osoby w jakikolwiek sposób powi�zane ze Spó�k�, 
bez wzgl�du na to, czy za swoje dzia�ania otrzymuj� 
wynagrodzenie, czy te� nie.

Leonardo, jako cz�onek Europejskiego Stowarzyszenia Przemys�u 
Lotniczego i Obronnego (AeroSpace and Defence Industries Association 
of Europe - ASD) d��y do stworzenia przejrzystego i uczciwego rynku, 
wolnego od praktyk korupcyjnych, inspirowanego zasadami zawartymi 
we �Wspólnych Normach Przemys�owych�, ustanowionych przez Komitet 
ASD ds. Etyki biznesu. Zwa�ywszy, �e Leonardo w sposób bezpo�redni 
posiada udzia�y w PZL-�widnik S.A. Spó�ka przyjmuje � z uwzgl�dnieniem 
czynno�ci w�asnych zarz�du i autonomii Spó�ki oraz obowi�zuj�cego 
prawa � wszelkie polityki, dyrektywy i inne dokumenty obowi�zuj�ce 
Leonardo, w których okre�lono warto�ci odnosz�ce si� do dzia�alno�ci 
Grupy Leonardo. 
W ramach koordynacji procedur Grupy Leonardo, PZL-�widnik S.A. 
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jako spó�ka dominuj�ca w Grupie Kapita�owej PZL-�widnik S.A. przeka�e 
niniejszy Kodeks Etyczny spó�ce zale�nej: Regionalny Park Przemys�owy 
�widnik Sp. z o.o., w której Leonardo posiada udzia�y po�rednio, w celu 
jego zastosowania. PZL��widnik S.A. do�o�y wszelkich stara�, 
aby stosowane praktyki rynkowe, polityka jako�ci wyrobów 
i bezpiecze�stwa, spe�nia�y wymogi ochrony �rodowiska. 

Osi�gni�cie wyznaczonych celów przez Odbiorców jest realizowane 
poprzez lojalne, uczciwe, kompetentne i przejrzyste dzia�ania, pozostaj�ce 
w �cis�ej zgodno�ci ze wszystkimi obowi�zuj�cymi przepisami 
i regulacjami.

1.2  Relacje z interesariuszami

Obecno�� PZL-�widnik S.A. na rynku krajowym i mi�dzynarodowym, 
dzia�ania Spó�ki w ró�nych obszarach oraz ró�norodno�� osób trzecich, 
z którymi Spó�ka wspó�pracuje, podkre�la znaczenie zarz�dzania relacjami 
mi�dzy Spó�k� oraz jej interesariuszami. Dotyczy to zarówno podmiotów 
publicznych jak i prywatnych, polskich i zagranicznych osób �zycznych 
i prawnych, które utrzymuj� jakiekolwiek kontakty z PZL��widnik S.A. 
lub s� w jakikolwiek sposób zainteresowanie dzia�alno�ci� Spó�ki.

1.3  Kluczowe zasady

Przestrzeganie odpowiednich przepisów prawa, przejrzysto�� i w�a�ciwe 
zarz�dzanie, zaufanie i wspó�praca z interesariuszami oraz brak tolerancji 
wobec korupcji to zasady etyczne stosowane przez PZL��widnik S.A., 
które stanowi� inspiracj� dla modeli jej post�powania oraz pozwalaj� 
na skuteczne i uczciwe konkurowanie na rynku, zwi�kszanie poziomu 
zadowolenia klientów, maksymalizacj� poziomu zysków swoich 
udzia�owców, rozwijanie umiej�tno�ci i promowanie korzystnego rozwoju 
zasobów ludzkich. Jednak�e silne przekonanie o dzia�aniu 
na korzy�� Spó�ki nie usprawiedliwia post�powania sprzecznego 
z powy�szymi zasadami. 

Wymaga si�, aby wszyscy Odbiorcy bez jakichkolwiek wyj�tków, 
przestrzegali tych zasad i zapewniali ich przestrzeganie podczas pe�nienia 
swoich funkcji. Takie podej�cie wymaga, aby wszystkie strony, z którymi 
Spó�ka prowadzi relacje handlowe i zawiera jakiekolwiek transakcje, 
przestrzega�y zasad i metod inspirowanych tymi samymi warto�ciami.

1.4  Kodeks Etyczny

PZL-�widnik S.A. uzna�a za w�a�ciwe i niezb�dne przyj�cie i wydanie 
Kodeksu Etycznego, który wyra�a warto�ci, jakie maj� by� przestrzegane 
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przez wszystkich Odbiorców, poprzez przyj�cie odpowiedzialno�ci, 
rozwi�za�, ról i zasad, których naruszenie b�dzie skutkowa�o 
odpowiedzialno�ci� zarówno wewn�trz jak i poza Spó�k�, nawet je�li takie 
naruszenie nie poci�ga za sob� odpowiedzialno�ci Spó�ki wobec osób 
trzecich. Znajomo�� i przestrzeganie Kodeksu Etycznego przez wszystkich 
pracowników i osoby dzia�aj�ce w imieniu PZL-�widnik S.A., maj� 
kluczowe znaczenie dla zachowania przejrzysto�ci i utrzymania dobrego 
imienia Spó�ki. PZL- �widnik S.A. dostarczy niniejszy Kodeks ka�demu, 
z kim prowadzi relacje handlowe, w celu zapoznania si� z jego tre�ci� 
i przestrzegania zawartych w nim zasad. 

W odniesieniu do wewn�trznego systemu kontroli i zarz�dzania ryzykiem, 
Kodeks Etyczny stanowi narz�dzie do prowadzenia dzia�alno�ci Spó�ki 
w sposób etyczny, b�d�c jednocze�nie wa�nym elementem jej strategii 
i organizacji. Odpowiedzialno�� za wdro�enie i aktualizacj� Kodeksu 
Etycznego spoczywa na cz�onkach Zarz�du. Odbiorcy maj� obowi�zek 
zg�asza� Organowi Nadzoru wszelkie przypadki naruszenia 
lub nieprzestrzegania postanowie� Kodeksu Etycznego Spó�ki.

2.  ZASADY OGÓLNE

2.1  Zgodno�� z prawem i przepisami

PZL-�widnik S.A. dzia�a w pe�nej zgodno�ci z prawami krajów, w których 
prowadzi swoj� dzia�alno�� lub z którymi wspó�pracuje oraz zgodnie 
z zasadami zawartymi w Kodeksie Etycznym. Przestrzeganie zasad 
etycznych jest obowi�zkiem wszystkich Odbiorców.

Od Odbiorców wymaga si� znajomo�ci i przestrzegania obowi�zuj�cych 
przepisów i regulacji we wszystkich krajach, w których Spó�ka dzia�a, 
w zakresie odpowiednich kompetencji. Obowi�zek ten obejmuje równie� 
�ledzenie i przestrzeganie przepisów dotycz�cych konkurencji, zarówno 
na rynku krajowym, jak i mi�dzynarodowym w zakresie wynikaj�cym 
z ich kompetencji.

Transakcje Odbiorców z instytucjami i organami publicznymi musz� by� 
oparte na najwy�szych standardach uczciwo�ci, przejrzysto�ci 
wzajemnego porozumienia, z zachowaniem przestrzegania odpowiednich 
przepisów i regulacji oraz zgodnie z instytucjonaln� rol� Odbiorców.

2.2  Modele i zasady post�powania

Wszelkie dzia�ania podejmowane przez Odbiorców musz� by� 
prowadzone z zachowaniem nale�ytej staranno�ci, zgodnie z najwy�szymi 
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normami etycznymi i w�a�ciwie zarz�dzane, maj�c na uwadze ochron� 
wizerunku Spó�ki. Post�powanie wszystkich Odbiorców oraz ich relacje 
wewn�trz i na zewn�trz Spó�ki, musz� opiera� si� na przejrzysto�ci, 
uczciwo�ci i wzajemnym szacunku. W tym kontek�cie Zarz�d i kadra 
kierownicza musi stanowi� dobry przyk�ad dla wszystkich pracowników 
PZL-�widnik S.A. poprzez wykonywanie swoich obowi�zków zgodnie 
z zasadami zawartymi w Kodeksie Etycznym, jak równie� poprzez 
przestrzeganie procedur i zasad Spó�ki. Zarz�d i kadra kierownicza 
zobowi�zani s� do zapewnienia wszystkim pracownikom mo�liwo�ci 
zapoznania si� z powy�szymi zasadami, a tak�e zach�cania ich 
do zg�aszania pyta� o wyja�nienia lub propozycji zmian, tam gdzie jest to 
zasadne. 

Szczególnie w odniesieniu do cz�onków Zarz�du, Spó�ka ufa, �e b�d� 
aktywnie proponowa� i realizowa� wszelkie projekty, inwestycje, 
jak równie� dzia�ania przemys�owe, handlowe i zarz�dcze, niezb�dne 
do utrzymania oraz zwi�kszenia ekonomicznego, technologicznego 
i zawodowego potencja�u Spó�ki. 
PZL-�widnik S.A. zapewni równie� dost�p do wszelkich informacji 
dotycz�cych Spó�ki, aby umo�liwi� niezale�nym audytorom i organom 
kontroli wewn�trznej, a tak�e organom nadzoru, przeprowadzenie 
najbardziej wszechstronnej i skutecznej kontroli.

Przetwarzanie danych osobowych, korzystanie z systemu 
informatycznego, informacji i narz�dzi elektronicznych musi odbywa� si� 
zgodnie z poszanowaniem zasad uczciwo�ci, poufno�ci korespondencji 
i prywatno�ci oraz gwarantowa� integralno�� i autentyczno�� systemów 
informatycznych, elektronicznych i komputerowych oraz przetwarzanych 
danych, aby zabezpieczy� interesy Spó�ki i wszelkich osób trzecich. 
PZL-�widnik S.A. stosuje odpowiednie metody w celu zapewnienia, 
�e dost�p do danych elektronicznych i komputerowych jest ca�kowicie 
zgodny z obowi�zuj�cymi przepisami, z poszanowaniem prywatno�ci 
wszystkich zaanga�owanych osób oraz w sposób gwarantuj�cy poufno�� 
wszystkich informacji, a dane s� przetwarzane jedynie przez wyra�nie 
upowa�niony personel.

2.3. Rozpowszechnianie i przestrzeganie Kodeksu Etycznego

PZL-�widnik S.A. promuje �wiadomo�� i przestrzeganie Kodeksu 
Etycznego przez wszystkich Odbiorców, wymagaj�c jego poszanowania 
i stosuj�c odpowiednie dzia�ania dyscyplinarne lub kary umowne 
w przypadku jakichkolwiek narusze�. Dlatego te� wymaga, aby Odbiorcy 
zapoznali si� z tre�ci� Kodeksu Etycznego oraz aby zwracali si� 
i otrzymywali od odpowiedniego dzia�u Spó�ki wszelkie niezb�dne 
wyja�nienia, jakich mog� potrzebowa� odno�nie jego interpretacji 
i przyczyniali si� do jego wdro�enia, poprzez zg�aszanie wszelkich 
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niedoci�gni�� lub narusze� (lub nawet prób narusze�), o których si� 
dowiedz�. W tym celu Spó�ka zapewnia swoim pracownikom specjalne 
programy edukacyjne/ szkoleniowe, dostosowane do ró�nych potrzeb 
i obowi�zków personelu, dla których s� przeznaczone.

2.4  �ad korporacyjny

Leonardo wdro�y�o system �adu korporacyjnego, oparty na najwy�szych 
standardach przejrzysto�ci i uczciwo�ci w zarz�dzaniu Spó�k� 
i na najlepszych praktykach mi�dzynarodowych. System �adu 
korporacyjnego jest zgodny z przepisami prawa i odpowiednimi 
regulacjami. System �adu korporacyjnego s�u�y maksymalizacji poziomu 
zysków swoich udzia�owców, w szczególno�ci mniejszo�ciowych, kontrol� 
ryzyka przedsi�biorstwa i zapewnienie przejrzysto�ci rynku.

PZL-�widnik S.A. przyjmuje system �adu korporacyjnego oparty 
na najwy�szych standardach przejrzysto�ci i prawid�owo�ci w zarz�dzaniu 
Spó�k� oraz wymagaj�cy przestrzegania prawa krajowego, 
mi�dzynarodowego i podstawowych standardów post�powania 
etycznego.

3.  ZASOBY LUDZKIE, POLITYKA 
     ZATRUDNIENIA I OCHRONA  
     PRYWATNO�CI

3.1  Podstawowe warunki

Zasoby ludzkie s� niezb�dnym elementem dla funkcjonowania Spó�ki 
i stanowi� kluczowy czynnik skutecznego konkurowania na rynku. Etyczne 
post�powanie, szacunek, kompetencje, warto�ci, innowacje, doskona�o��, 
mi�dzynarodowo��, wielokulturowo�� i zrównowa�ony rozwój to tylko 
niektóre z podstawowych warunków niezb�dnych do osi�gni�cia celów 
Spó�ki. S� to istotne cechy, których PZL-�widnik S.A. wymaga 
od cz�onków Rady Nadzorczej i Zarz�du, bieg�ych rewidentów, 
pracowników, pracowników tymczasowych i innych wspó�pracowników, 
z którymi posiada jakiekolwiek relacje. 

PZL-�widnik S.A. d��y do wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji, 
korupcji, wykorzystywania dzieci lub pracy przymusowej oraz stoi 
na stra�y godno�ci, zdrowia, wolno�ci i równo�ci pracowników, zgodnie 
z w�a�ciwymi przepisami prawa krajowego i mi�dzynarodowego 
(w szczególno�ci z Powszechn� Deklaracj� Praw Cz�owieka Narodów 
Zjednoczonych, podstawowymi Konwencjami Mi�dzynarodowej 
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Organizacji Pracy i wytycznymi Organizacji Wspó�pracy Gospodarczej 
i Rozwoju OECD, itp.).

3.2  Polityka rekrutacji 

Maj�c na uwadze wk�ad w osi�ganie celów Spó�ki i zapewnienie, �e s� one 
realizowane zgodnie z zasadami etycznymi i warto�ciami wyznawanymi 
przez PZL-�widnik S.A., polityka Spó�ki s�u�y temu, aby wybór ka�dego 
pracownika na dowolne stanowisko by� dokonywany w oparciu o takie 
zasady i warto�ci. Dlatego te� PZL-�widnik S.A. oferuje równe szanse 
zatrudnienia i zapewnia sprawiedliwe traktowanie, bior�c pod uwag� 
indywidualn� wiedz� i umiej�tno�ci. 

Procedury rekrutacji s� oparte na zasadach równego traktowanie 
w zatrudnieniu i bez dyskryminacji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu 
do �ycia prywatnego i opinii o kandydatach. 

PZL-�widnik S.A. d��y do zapewnienia, �e zatrudniony personel 
odpowiada rzeczywistym potrzebom Spó�ki, unikaj�c faworyzowania 
i wszelkiego rodzaju specjalnego traktowania, oraz �e zosta� wybrany 
wy��cznie na podstawie profesjonalnej wiedzy i kompetencji.

Pracownicy PZL-�widnik S.A. s� zatrudniani na podstawie standardowych 
umów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i Zak�adowym Uk�adem 
Zbiorowym Pracy Spó�ki. W szczególno�ci Spó�ka nie toleruje 
i nie zezwala na zawieranie stosunków pracy z naruszeniem 
obowi�zuj�cych przepisów.

3.3  Rozwój zawodowy

W czasie trwania stosunku pracy, PZL-�widnik S.A. zobowi�zuje si� 
stwarza� i utrzymywa� warunki niezb�dne do tego, aby umo�liwi� 
ka�demu pracownikowi rozwój i poszerzenie jego umiej�tno�ci i wiedzy, 
zgodnie z wy�ej wymienionymi warto�ciami Spó�ki, stosuj�c polityk� 
wyznawanych warto�ci i równych mo�liwo�ci oraz wprowadzaj�c 
konkretne programy szkolenia zawodowego i zdobywania nowych 
umiej�tno�ci. 

W zwi�zku z powy�szym od pracowników wymaga si� rozwijania 
posiadanych kompetencji i d��enia do nabywania nowych umiej�tno�ci, 
zdolno�ci i wiedzy, a od prze�o�onych do zwracania szczególnej uwagi 
na rozwój i podnoszenie kwali�kacji zawodowych swoich podw�adnych, 
poprzez stworzenie im warunków do rozwoju umiej�tno�ci i wykorzystania 
pe�nego potencja�u.

Zarz�dzanie i proces rekrutacji personelu musz� si� opiera� na zasadach 
uczciwo�ci i bezstronno�ci, unikaj�c faworyzowania czy te� dyskryminacji, 
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oraz z poszanowaniem wiedzy i kompetencji pracowników. 
D���c do osi�gni�cia celów Spó�ki, ka�dy pracownik musi by� �wiadomy, 
�e etyczne post�powanie stanowi priorytet dla PZL-�widnik S.A. oraz �e 
nie toleruje si� �adnych zachowa� naruszaj�cych przepisy prawa, aktów 
normatywnych Spó�ki, a tak�e implementowanych - w ramach 
obowi�zuj�cego Grup� Leonardo �adu korporacyjnego - odpowiednich 
dyrektyw, polityk i wytycznych Leonardo, 
w szczególno�ci Kodeksu Etycznego.

3.4  Zasoby ludzkie i Kodeks Etyczny

Poprzez dedykowane zasoby, PZL-�widnik S.A. promuje i zach�ca 
do zapoznania si� z Kodeksem Etycznym, z odpowiednimi procedurami 
i ich zmianami oraz wiedz� na temat obszarów dzia�alno�ci ró�nych 
struktur w tym przypisanych im odpowiedzialno�ci, linii raportowania, 
opisu zakresu obowi�zków i szkolenia personelu. Informacja i wiedza 
o Kodeksie Etycznym jest przekazywana przede wszystkim poprzez 
rozpowszechnianie jej w�ród wszystkich pracowników 
i wspó�pracowników, od których wymaga si� podpisania o�wiadczenia 
o zapoznaniu si� z tre�ci� Kodeksu Etycznego. Dodatkowo Spó�ka 
organizuje dla wszystkich swoich pracowników specjalistyczne szkolenia 
i programy uzupe�niaj�ce, prowadzone przez w�a�ciwe komórki 
organizacyjne. 

3.5  �rodowisko pracy i ochrona prywatno�ci

PZL-�widnik S.A. d��y do stworzenia takiego �rodowiska pracy, które 
zagwarantuje wszystkim Odbiorcom, a w szczególno�ci wszystkim jej 
pracownikom i wspó�pracownikom warunki, które chroni� zdrowie 
i bezpiecze�stwo, szanuj� godno�� osobist�, a tak�e nie prowadz� 
do jakiejkolwiek formy dyskryminacji lub ró�nicowania ze wzgl�du 
na indywidulane cechy jednostki.

PZL-�widnik S.A. w pe�ni przestrzega przepisy o ochronie danych 
osobowych, chroni�c Odbiorców, i ka�dego, kto utrzymuje kontakty 
ze Spó�k� oraz wprowadza odpowiednie regulacje okre�laj�ce zakaz 
nieuzasadnionego przekazywania, przetwarzania lub ujawniania danych 
osobowych. W szczególno�ci poszanowanie godno�ci ka�dego 
pracownika b�dzie gwarantowane poprzez zapewnienie prywatno�ci 
korespondencji oraz relacji interpersonalnych mi�dzy pracownikami, zakaz 
ingerencji w spotkania lub rozmowy, oraz unikanie wszelkich form 
wchodzenia w zakres kompetencji innych pracowników z zastrze�eniem 
tych dzia�a�, które s� niezgodne z prawem lub zasadami wspó��ycia 
spo�ecznego, a tak�e poprzez zakaz prowadzenia potencjalnie szkodliwej 
kontroli lub manipulacji dan� osob�.
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Spó�ka zobowi�zuje si� równie� szanowa� �wiatopogl�d wszystkich 
swoich pracowników i wspó�pracowników, gwarantuj�c im prawo 
do godnych warunków pracy i pe�nego korzystania z praw politycznych 
i zwi�zkowych.

Spó�ka chroni swoich pracowników przed aktami przemocy psychicznej 
lub mobbingu i sprzeciwia si� wszelkim dyskryminuj�cym postawom 
lub zachowaniom, które mog� powodowa� uprzedzenie do danej osoby, 
jej przekona� i sk�onno�ci. Ka�dy rodzaj n�kania lub molestowania 
w jakiejkolwiek relacji s�u�bowej jest absolutnie zabroniony. Zabrania si� 
równie� dopuszczania jakichkolwiek zachowa�, które mog�yby 
uniemo�liwi� spokojne wykonywanie przypisanych funkcji i w inny sposób 
uderza� w godno�� pracownika.

PZL-�widnik S.A. stosuje równie� odpowiednie �rodki i inicjatywy maj�ce 
na celu zagwarantowanie bezpiecze�stwa, zgodno�ci z prawem, 
poprawnego u�ytkowania i pracy systemów elektronicznych 
lub komputerowych, programów lub danych Spó�ki. 

Spó�ka chroni prawa w�asno�ci intelektualnej w odniesieniu 
do stosowanych programów elektronicznych i komputerowych, 
oraz w�asno�� intelektualn� i integralno�� danych, udost�pnianych 
publicznie za po�rednictwem Internetu.

4.  OCHRONA ZDROWIA, BEZPIECZE�STWO 
     MIEJSCA I WARUNKÓW PRACY

PZL-�widnik S.A. zobowi�zuje si� do ochrony zdrowia pracowników 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, przy zastosowaniu wszelkich 
niezb�dnych i odpowiednich �rodków, oraz w oparciu o najlepsz� wiedz� 
techniczn� i naukow� w celu zagwarantowania pe�nej zgodno�ci miejsc 
pracy z najwy�szymi standardami bezpiecze�stwa i higieny. 

Spó�ka promuje i tworzy równie� kultur� bezpiecze�stwa w celu ochrony 
zdrowia pracowników w miejscu pracy, poprzez rozwijanie �wiadomo�ci 
ryzyka i promuj�c odpowiedzialne zachowania w�ród wszystkich 
pracowników lub kontrahentów.

Pocz�wszy od etapu projektowania i tworzenia wyrobu, Spó�ka prowadzi 
swoje dzia�ania uwzgl�dniaj�c czynniki bezpiecze�stwa i higieny pracy, 
i podejmuje dzia�ania ukierunkowane na:

 

 ci�g�� popraw� warunków bezpiecze�stwa higieny w miejscu 
pracy, 
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 okre�lenie obszarów wymagaj�cych poprawy bezpiecze�stwa 
i higieny pracy i w miar� mo�liwo�ci okre�lenie najlepszych 
dost�pnych technik poprawy bezpiecze�stwa i higieny pracy,

 kontrol� i ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.

Kwestie zwi�zane z bezpiecze�stwem i higien� pracy s� przedmiotem 
specjalnych inicjatyw szkoleniowych dla wszystkich pracowników, którzy 
w zale�no�ci od swojej roli, wdra�aj� zasady okre�lone w Polityce 
�rodowiskowej i BHP. Spó�ka okre�la równie� cele i systemy z zakresu 
bezpiecze�stwa i higieny pracy do monitorowania, raportowania 
i okresowej jej oceny.

PZL-�widnik S.A. za po�rednictwem swoich struktur i organizacji b�dzie 
kontrolowa� stosowanie si� do powy�szej Polityki.

5.  OCHRONA �RODOWISKA

PZL-�widnik S.A. uznaje, �e �rodowisko stanowi podstawowy zasób, który 
nale�y chroni� i w tym celu planuje swoj� dzia�alno�� w taki sposób, 
aby zapewni� równowag� mi�dzy inicjatywami gospodarczymi, 
a podstawowym wymogiem ochrony �rodowiska. W tym kontek�cie 
Spó�ka ogranicza wp�yw swojej dzia�alno�ci na �rodowisko, bior�c pod 
uwag� rozwój bada� naukowych w tej dziedzinie.
Dlatego te� PZL-�widnik S.A. uzna�a za konieczne wdro�enie Polityki 
�rodowiskowej, na podstawie której dostosowuje si� aspekty 
�rodowiskowe do utrzymania d�ugoterminowych celów zrównowa�onego 
rozwoju, rentowno�ci i konkurencyjno�ci.

PZL-�widnik S.A., zgodnie z prawem, uznaje za wa�n� spo�eczn� rol� 
czynników �rodowiskowych, dlatego te� bezpo�rednio i poprzez swoje 
spó�ki zale�ne promuje wspó�prac� z odpowiednimi w�adzami 
i komunikacj� ze spo�ecze�stwem.

Pocz�wszy od etapu projektowania i tworzenia wyrobu, Spó�ka prowadzi 
swoje dzia�ania uwzgl�dniaj�c czynniki �rodowiskowe oraz podejmuje 
czynno�ci ukierunkowane na:

 ci�g�e doskonalenie dzia�a� �rodowiskowych;
 okre�lenie obszarów wymagaj�cych poprawy 
 w zakresie ochrony �rodowiska oraz, w miar� mo�liwo�ci, 

okre�lenie najlepszych dost�pnych technik ochrony �rodowiska;
 kontrol� i ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji;
 oszcz�dno�� energii;
 oszcz�dno�� wody;
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 ograniczenie produkcji odpadów oraz ich odzyskiwanie 
i recykling.

PZL-�widnik S.A. podczas prowadzenia swojej dzia�alno�ci bierze równie� 
pod uwag� rozwój wiedzy naukowej na temat zmian klimatycznych oraz 
wdra�a dzia�ania s�u��ce redukcji uwalnianych do atmosfery gazów, które 
przyczyniaj� si� do zmiany klimatu. 

Zagadnienia ochrony �rodowiska wprowadzono do poszczególnych 
inicjatyw szkoleniowych dla wszystkich pracowników, którzy ze wzgl�du 
na pe�nion� funkcj� wdra�aj� zasady Polityki �rodowiskowej oraz uj�to je 
w dzia�aniach promocyjnych s�u��cych ograniczaniu skutków prowadzonej 
dzia�alno�ci na �rodowisko.

PZL-�widnik S.A. za po�rednictwem swoich struktur kontroluje stosowanie 
si� do Polityki �rodowiskowej. Spó�ka okre�la równie� cele 
i zadania �rodowiskowe, oraz systemy do monitorowania, raportowania
i okresowej oceny.

6.  KONFLIKT INTERESÓW

6.1  Interes Spó�ki a interesy prywatne

Relacje mi�dzy Spó�k� a Zarz�dem i pracownikami na wszystkich 
poziomach oparte s� na ca�kowitym zaufaniu. Oznacza to, 
�e podstawowym obowi�zkiem cz�onków Zarz�du i ka�dego pracownika 
jest wykorzystywanie maj�tku Spó�ki i w�asnych umiej�tno�ci w interesie 
Spó�ki oraz zgodnie z zasadami okre�lonymi w Kodeksie Etycznym, który 
zawiera zbiór warto�ci, jakimi kieruje si� Spó�ka.

Wobec powy�szego Zarz�d, pracownicy i wspó�pracownicy PZL-�widnik 
S.A. b�d� unika� wszelkich sytuacji i powstrzymaj� si� od jakichkolwiek 
dzia�a�, które mog� bezpo�rednio lub po�rednio wp�yn�� na osi�ganie 
w�asnych korzy�ci lub które uniemo�liwiaj� i utrudniaj� zdolno�� 
do podejmowania bezstronnych i obiektywnych decyzji, le��cych 
w interesie Spó�ki. Wyst�pienie kon�iktu interesów by�oby nie tylko 
sprzeczne z obowi�zuj�cym prawem i zasadami okre�lonymi w Kodeksie 
Etycznym, ale równie� by�oby szkodliwe dla wizerunku i dobrego imienia 
Spó�ki.

Poprzez podpisanie o�wiadczenia o braku kon�iktu interesów, jak opisano 
w pkt 6.2 poni�ej, Odbiorcy wykluczaj� mo�liwo�� prowadzenia wszelkich 
dzia�a� handlowych o charakterze osobistym lub rodzinnym, a tak�e 
zobowi�zuj� si� unika� sytuacji, w której ich zadania i obowi�zki wzgl�dem 
Spó�ki mog� nak�ada� si� lub w jakikolwiek inny sposób powodowa� 
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kon�ikt interesów, stwarzaj�c ryzyko instrumentalnego wykorzystania 
swoich mo�liwo�ci, wynikaj�cych z pe�nionej funkcji. 

Ka�da sytuacja wyst�pienia kon�iktu, nawet potencjalnego, musi zosta� 
niezw�ocznie zg�oszona Spó�ce przez pracownika do Organu Nadzoru 
za po�rednictwem  HR w terminie 2 tygodni od momentu zmiany. 

Ka�da osoba w potencjalnej sytuacji kon�iktu interesów powstrzyma si� 
od wykonywania lub brania udzia�u w jakichkolwiek dzia�aniach, które 
mog�yby zaszkodzi� Spó�ce lub jakimkolwiek osobom trzecim lub mia�yby 
negatywny wp�yw na ich wizerunek.

Konsultanci i partnerzy handlowi dzia�aj�cy w imieniu Spó�ki powinni 
równie� unika� wszelkich sytuacji kon�iktu interesów i powstrzyma� si� 
od wykorzystywania prowadzonej w imieniu Spó�ki dzia�alno�ci w celu 
uzyskania nielegalnych korzy�ci dla siebie lub osób trzecich. 

6.2  Zapobieganie kon�iktom interesów

W celu unikni�cia nawet potencjalnych sytuacji kon�iktu interesów, 
PZL- �widnik S.A., przy nawi�zaniu umowy o prac� lub innej formy 
wspó�pracy, wymaga od swoich cz�onków Zarz�du, pracowników, 
pracowników tymczasowych, osób zatrudnionych na innej podstawie ni� 
umowa o prac�, samozatrudnionych, konsultantów i partnerów 
handlowych dzia�aj�cych w imieniu Spó�ki podpisania o�wiadczenia 
stwierdzaj�cego, �e nie wyst�puje mo�liwo�� kon�iktu interesów mi�dzy 
nimi a Spó�k�. 

Takie o�wiadczenie zawiera równie� zobowi�zanie osoby podpisuj�cej, 
do niezw�ocznego i szczegó�owego poinformowania Organu Nadzoru, 
za po�rednictwem HR, o zaistnieniu zarówno realnej jak i potencjalnej 
sytuacji kon�iktu interesów, w jakiej mo�e si� znale�� osoba podpisuj�ca 
o�wiadczenie.

PZL-�widnik S.A. wymaga równie� od ka�dej osoby, która dowie si� 
o istnieniu sytuacji kon�iktu interesów, aby niezw�ocznie powiadomi�a 
o takim fakcie Organ Nadzoru poprzez kana�y komunikacyjne, o których 
mowa w pkt. 10.2. 
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7.  PROCEDURY OPERACYJNE I REJESTRY 
     ROZLICZENIOWE

7.1  Przestrzeganie procedur

Wszyscy Odbiorcy w granicach swoich obowi�zków i pe�nionych funkcji, 
zobowi�zani s� do �cis�ego przestrzegania ustalonych lub przyj�tych 
przez Spó�k� procedur. Prawid�owe zastosowanie procedur umo�liwia 
�atw� identy�kacj� pracowników Spó�ki odpowiedzialnych za procesy 
zwi�zane z podejmowaniem decyzji, udzielaniem upowa�nie� oraz 
prowadzeniem dzia�alno�ci. 

W tym celu, oraz zgodnie z zasad� kontroli, polegaj�c� na rozdzielaniu 
zada�, ka�de pojedyncze dzia�anie, na dowolnym etapie powinno by� 
prowadzone przez inne osoby, których zadania s� wyra�nie okre�lone 
i znane w obr�bie organizacji w celu unikni�cia sytuacji, w których 
pojedynczym osobom zostan� przyznane nieograniczone lub nadmierne 
uprawnienia. Nale�y równie� zagwarantowa� mo�liwo�� prze�ledzenia 
ka�dego procesu biznesowego w taki sposób, aby móc ustali� motywy 
podj�tych decyzji, identy�kacj� osób odpowiedzialnych i wszelkie inne 
istotne informacje do oceny prawid�owo�ci takich decyzji.

Wewn�trzne procedury narzucaj� prawid�owe wykonanie wszelkich 
operacji i transakcji, w tym ich zasadno��, autoryzacj�, spójno��, zgodno�� 
z wymogami, w�a�ciwe wprowadzenie do rejestrów i wery�kacj�, równie� 
w odniesieniu do prawid�owego wykorzystania zasobów �nansowych, co 
do których musi istnie� mo�liwo�� oszacowania za pomoc� mi�dzy innymi 
takich �rodków kontroli jak: uzgodnienie stanu kont, wymogu kilku 
podpisów, dodatkowe dokumenty ksi�gowe, zrozumienie dzia�a� 
po�redników sprzeda�y, konsultantów, dostawców itp. Dlatego te� ka�da 
operacja powinna by� poparta odpowiedni�, wyra�n� i pe�n� 
dokumentacj�, któr� nale�y przechowywa� w taki sposób aby umo�liwi� 
w dowolnym momencie kontrol� motywów dzia�a�, charakterystyk� 
operacji i dok�adn� identy�kacj� osób, które na ró�nych etapach 
zatwierdza�y, prowadzi�y, zapisywa�y i wery�kowa�y takie operacje. 

Przestrzeganie wskazówek zawartych w poszczególnych procedurach 
dotycz�cych przep�ywów procesowych, jakie nale�y realizowa� na etapie 
koncepcji, podejmowania decyzji i zapisu oraz ich skutków, pozwala 
mi�dzy innymi promowa� kultur� kontroli na wszystkich poziomach 
w przedsi�biorstwie, co przyczynia si� do poprawy skuteczno�ci 
zarz�dzania i stanowi instrument wsparcia dzia�a� zarz�dczych.

Nieprzestrzeganie procedur zawartych w Kodeksie Etycznym musi by� 
niezw�ocznie zg�oszone do Organu Nadzoru, poniewa� negatywnie 
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wp�ywa na relacje zaufania mi�dzy PZL-�widnik S.A. i wszystkimi osobami, 
z którymi Spó�ka posiada ró�nego rodzaju kontakty.

7.2  Przejrzysto�� dokumentów ksi�gowych

Prowadzenie przejrzystej rachunkowo�ci wymaga, aby wprowadzane dane 
by�y prawdziwe, dok�adne, kompletne i jasne. Stanowi to fundamentaln� 
warto�� dla PZL-�widnik S.A. jako, �e gwarantuje akcjonariuszom 
i stronom trzecim mo�liwo�� uzyskania jasnej oceny sytuacji 
ekonomicznej, kapita�owej i �nansowej Spó�ki.

Aby zachowa� powy�sze warto�ci, dokumentacja dotycz�ca 
podstawowych faktów musi by� przede wszystkim kompletna, przejrzysta, 
zgodna z prawd�, dok�adna oraz wprowadzona do ksi�g rachunkowych, 
jako uzasadnienie dokonanych zapisów, które nale�y aktualizowa�, aby 
umo�liwi� ich odpowiedni� kontrol�. Odpowiednie zapisy ksi�gowe musz� 
odzwierciedla� w sposób kompletny, jasny, prawdziwy, dok�adny 
i prawid�owy tre�ci zawarte w dokumentacji pomocniczej. 

W przypadku spraw ekonomicznych i �nansowych, opartych 
na oszacowaniach, nale�y dokonywa� odpowiedniego zapisu ksi�gowego 
w sposób racjonalny i rozwa�ny, a przyj�te podczas wyceny aktywów 
kryteria, nale�y wyra�nie wyja�ni� w wymaganej dokumentacji. Ka�dy, kto 
dowie si� o ewentualnych pomini�ciach, fa�szerstwach 
lub nieprawid�owo�ciach w dokumentach lub zapisach ksi�gowych Spó�ki, 
lub o jakimkolwiek naruszeniu zasad zawartych w Kodeksie Etycznym 
lub odpowiednich procedurach, powinien niezw�ocznie poinformowa� 
Organ Nadzoru. Powy�sze przypadki naruszenia podwa�aj� relacj� 
zaufania mi�dzy pracownikami a Spó�k� i mog� prowadzi� do wszcz�cia 
post�powania dyscyplinarnego, a co za tym idzie do zastosowania 
odpowiednich sankcji.

W granicach okre�lonych przez obowi�zuj�ce przepisy, PZL-�widnik S.A. 
niezw�ocznie dostarczy akcjonariuszom, klientom, dostawcom, organom 
nadzoru lub innym upowa�nionym instytucjom lub organom z zakresu 
wykonywania odpowiednich dzia�a� i pe�nionych funkcji wyczerpuj�ce 
informacje, wyja�nienia, dane i dokumentacj�. 

Wszelkie istotne informacje musz� by� niezw�ocznie przekazane zarówno 
odpowiednim organom Spó�ki odpowiedzialnym za kontrol� zarz�dzania 
i do organu nadzoru.
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8.  OCHRONA MAJ�TKU SPÓ�KI - PIECZA 
     I NADZÓR NAD AKTYWAMI SPÓ�KI

8.1  Ochrona maj�tku Spó�ki

Spó�ka realizuje wszelkie dzia�ania i post�powania, maj�ce na celu:

 w�a�ciwe oszacowanie aktywów, wyrobów, nale�no�ci 
i zobowi�za� Spó�ki, unikaj�c zarówno przeszacowania, 
jak i niedoszacowania ich warto�ci;

 �cis�e przestrzeganie zasad ustanowionych przez prawo w celu 
ochrony integralno�ci i efektywno�ci kapita�u zak�adowego 
oraz zapewnienie ca�kowitej zgodno�ci z wewn�trznymi 
procedurami Spó�ki, opartymi na tych zasadach, aby nie narusza� 
praw wierzycieli i osób trzecich;

 dzia�anie we w�a�ciwy, przejrzysty i oparty na wspó�pracy 
sposób, z poszanowaniem norm prawnych i wewn�trznych 
procedur zak�adowych we wszystkich dzia�aniach zmierzaj�cych 
do przygotowania sprawozda� �nansowych i innych 
komunikatów korporacyjnych wymaganych przez prawo 
i skierowanych do akcjonariuszy lub spo�ecze�stwa, 
aby zapewni� wiarygodno�� i poprawno�� informacji o sytuacji 
ekonomicznej, kapita�owej i �nansowej Spó�ki;

 ochron� aktywów inwestorów w przypadku sporz�dzania 
prospektów informacyjnych lub dokumentów do publikacji 
oraz maj�c na uwadze przejrzysto�� rynku kapita�owego.

Za fundamentalne zasady prowadzenia swojej dzia�alno�ci Spó�ka uznaje: 
prawdziwo��, rzetelno�� i przejrzysto�� sprawozda� ksi�gowych, 
�nansowych, raportów i innych komunikatów korporacyjnych wymaganych 
przez prawo i skierowanych do akcjonariuszy lub spo�ecze�stwa.
Oznacza to, �e kluczowe znaczenie dla zapisów w ksi�gach rachunkowych 
ma: rzetelno��, dok�adno�� i kompletno�� podstawowych informacji.

Wszystkie transakcje istotne pod wzgl�dem ekonomicznym, �nansowym 
lub kapita�owym, musz� by� odpowiednio rejestrowane i dla ka�dego 
zapisu musi istnie� odpowiednia dokumentacja pomocnicza wystarczaj�ca 
do tego, aby umo�liwi� w dowolnym momencie kontrol� motywów dzia�a� 
i charakterystyk� operacji oraz zidenty�kowa� osoby, które zatwierdza�y, 
prowadzi�y, zapisywa�y i wery�kowa�y tak� operacj�.

8.2. Piecza i nadzór nad aktywami Spó�ki

Spó�ka dok�ada wszelkich stara�, aby wykorzystanie dost�pnych zasobów 
odbywa�o si� zgodnie z obowi�zuj�cym prawem i wewn�trznymi 
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procedurami Spó�ki oraz zgodnie z warto�ciami zawartymi w Kodeksie 
Etycznym, aby zwi�kszy� i chroni� Spó�k�, jej akcjonariuszy, wierzycieli 
oraz rynek. 

Odbiorcy bezpo�rednio i osobi�cie odpowiadaj� za ochron� i legalne 
wykorzystanie aktywów (zarówno materialnych, jak i niematerialnych) 
oraz zasobów, powierzonych im w celu wykonywania swoich funkcji. 
�adne z aktywów Spó�ki nie mog� by� u�yte i wykorzystane do celów 
innych ni� do tego przeznaczonych lub do celów niezgodnych 
z prawem oraz procedurami operacyjnymi.

9.  RELACJE WEWN�TRZ GRUPY

9.1  Niezale�no�� i wspólne warto�ci etyczne

PZL-�widnik S.A. uznaje niezale�no�� spó�ek przez siebie kontrolowanych, 
przy czym ka�da z nich zobowi�zana jest do przestrzegania warto�ci 
wyra�onych w Kodeksie Etycznym. PZL-�widnik S.A. powstrzyma si� 
od wszelkich zachowa�, które mog�yby niekorzystnie wp�yn�� 
na niezale�no�� lub wizerunek innych spó�ek z Grupy Kapita�owej 
PZL-�widnik S.A.

9.2  Wspó�praca, komunikacja i transakcje w ramach Grupy

Osoby powo�ane przez Leonardo do Zarz�du w jakiejkolwiek spó�ce 
Grupy, maj� obowi�zek regularnie uczestniczy� we wszystkich 
organizowanych spotkaniach oraz wykonywa� swoje obowi�zki w uczciwy 
i lojalny sposób, promowa� komunikacj� mi�dzy spó�kami z Grupy 
Leonardo oraz pog��bia� i wykorzystywa� wspó�dzia�anie wewn�trz Grupy 
podczas d��enia do wspólnych celów. 

Przep�yw informacji w ramach Grupy musi odbywa� si� z poszanowaniem 
zasad prawdziwo�ci, uczciwo�ci, rzetelno�ci, kompletno�ci, jasno�ci, 
przejrzysto�ci i ostro�no�ci oraz z uszanowaniem autonomii ka�dej spó�ki 
Grupy i jej konkretnych obszarów dzia�alno�ci.

Wszelkie transakcje wynegocjowane mi�dzy PZL-�widnik S.A. a spó�kami 
Grupy musz� by� nale�ycie i w�a�ciwie sformalizowane zgodnie 
z zasadami uczciwo�ci, zgodne ze stanem faktycznym i powinny chroni� 
ich odpowiednie interesy, ze szczególnym uwzgl�dnieniem wszelkich 
aspektów dotycz�cych obrotu maj�tkiem. 
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10.  ORGAN NADZORU

10.1  Zadania i charakterystyka

Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Etycznego powierza si� Organowi 
Nadzoru, który sk�ada si� z Szefa Dzia�u Zgodno�ci, Szefa Dzia�u 
Prawnego i Dyrektora Zasobów Ludzkich. 

Organ Nadzoru posiada niezale�ne uprawnienia z zakresu inicjatywy 
i kontroli oraz odpowiednie narz�dzia umo�liwiaj�ce wery�kacj� i kontrol� 
skutecznego wdro�enia oraz poprawno�ci stosowania Kodeksu Etycznego, 
jak równie� prawo do wnioskowania o jego aktualizacj�.

W szczególno�ci, Organ Nadzoru zobowi�zany jest:

 monitorowa� i ocenia� aktualno�� Kodeksu Etycznego, a tak�e 
po konsultacji z zaanga�owanymi dzia�ami, rozpowszechnia� 
wszystkie dzia�ania niezb�dne do zapewnienia jego skuteczno�ci;

 kontrolowa� stosowanie Kodeksu Etycznego i wykrywa� jego 
naruszenia, które mog� wynika� z analizy przep�ywu informacji 
i otrzymanych raportów;

 promowa� we wspó�pracy z Zasobami Ludzkimi proces szkolenia 
personelu poprzez odpowiednie inicjatywy, maj�ce na celu 
rozpowszechnianie wiedzy na temat Kodeksu Etycznego i jego 
lepsze zrozumienie;

 zg�asza� wszelkie przypadki stwierdzenia naruszenia Kodeksu 
Etycznego Zarz�dowi Spó�ki, w celu ewentualnego zastosowania 
kar.

Raportowanie o naruszeniach Kodeksu Etycznego do Organu Nadzoru
W celu uproszczenia przep�ywu informacji i sk�adania wniosków 
ustanowiony zosta� nast�puj�cy kana� informacyjny: 

zgloszenie@leonardocompany.com

dzi�ki któremu, ka�dy, kto dowie si� o dowolnym naruszeniu 
(lub zaniechaniu wykonania) Kodeksu Etycznego, mo�e swobodnie, 
bezpo�rednio i na zasadzie poufno�ci zg�osi� je do wy�ej wymienionego 
organu.

Zg�oszenie mo�e by� równie� wys�ane na adres:

Organ Nadzoru
Wytwórnia Sprz�tu Komunikacyjnego
�PZL- �widnik� S.A.
Ul. Lotników Polskich 1
21-045 �widnik
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Organ Nadzoru rozpatruje zg�oszenia, zgodnie z postanowieniami 
�Wytycznych dotycz�cych zasad zg�aszania nieprawid�owo�ci Leonardo 
(�Wytyczne�)�.

Spó�ka zapewnia maksymaln� ochron� oraz poufno�� osoby zg�aszaj�cej 
oraz ochron� osób w przypadku oszczerczych raportów.
Szczegó�owe informacje na temat prowadzenia i wery�kowania 
otrzymanych zg�osze� zawarte s� w ww. Wytycznych.

11.  RELACJE ZEWN�TRZNE

11.1  Relacje z w�adzami i instytucjami publicznymi oraz innymi 
organami reprezentuj�cymi interesy publiczne

11.1.1  Relacje z w�adzami i organami administracji publicznej
 

Relacje z urz�dnikami pa�stwowymi lub osobami wykonuj�cymi us�ugi 
publiczne, dzia�aj�cymi w imieniu centralnej lub terenowej administracji 
publicznej, organów legislacyjnych, instytucji Unii Europejskiej, 
mi�dzynarodowymi organizacjami publicznymi oraz ka�dego obcego 
pa�stwa, jak równie� z organami s�dowymi, organami wykonawczymi 
oraz innymi niezale�nymi w�adzami, z prywatnymi partnerami 
prowadz�cymi dzia�alno�� o charakterze u�yteczno�ci publicznej, 
jako nieod��cznie zwi�zane z dzia�alno�ci� Spó�ki, b�d� prowadzone 
w duchu wspó�pracy oraz z ca�kowitym poszanowaniem obowi�zuj�cych 
praw i przepisów, a tak�e zasad zawartych w Kodeksie Etycznym 
i w taki sposób, aby nie narusza� integralno�ci wizerunku i reputacji 
zaanga�owanych stron.

Nale�y zwróci� szczególn� uwag� i zachowa� ostro�no�� w odniesieniu 
do wy�ej wymienionych stron, w szczególno�ci w przypadku jakichkolwiek 
dzia�a� dotycz�cych: udzia�u w przetargach, umów, zezwole�, licencji, 
koncesji, wniosków o zarz�dzanie lub wykorzystywanie �rodków 
�nansowych pochodz�cych od organów publicznych (zarówno krajowych, 
jak i zagranicznych), zarz�dzania zamówieniami, relacji z organami 
wykonawczymi i innymi niezale�nymi w�adzami, przedstawicielami rz�du 
lub innych organów s�u�by cywilnej, organami ubezpiecze� spo�ecznych 
i podatkowymi, organami powo�anymi do prowadzenia post�powa� 
upad�o�ciowych, cywilnych, karnych lub administracyjnych, oraz podczas 
dost�pu i korzystania z danych komputerowych, systemówi dokumentów 
elektronicznych.

W celu unikni�cia jakichkolwiek dzia�a� naruszaj�cych prawo lub 
niekorzystnych dla wizerunku i dobrego imienia Spó�ki, opisane powy�ej 
dzia�ania oraz zwi�zane z nimi operacje �nansowe powinny by� 
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realizowane przez specjalnie upowa�nione struktury Spó�ki, w pe�nej 
zgodno�ci z obowi�zuj�cym prawem, zasadami zawartymi w Kodeksie 
Etycznym, jak równie� z wewn�trznymi procedurami.

W swoich relacjach z instytucjami polskimi i zagranicznymi, 
PZL-�widnik S.A. b�dzie reprezentowa� swoje interesy i wyra�a� swoje 
wymagania w poprawny i przejrzysty sposób, zgodnie z zasadami 
niezale�no�ci i bezstronno�ci decyzji podejmowanych przez administracj� 
publiczn� i w taki sposób, aby nie pope�nia� lub nie wprowadza� ich 
w b��d, podczas podejmowania decyzji. 

Aby zagwarantowa� jasne i przejrzyste relacje, wszelkie kontakty 
z mi�dzynarodowymi partnerami b�d� prowadzone wy��cznie przez 
upowa�nione do tego celu osoby oraz w taki sposób, aby zapewni� 
mo�liwo�� poprawnego zidenty�kowania i prze�ledzenia tych kontaktów.

W odniesieniu do ewentualnych wniosków organów s�dowych i wszelkich 
kontaktów ze wspomnianymi instytucjami, PZL-�widnik S.A. zobowi�zuje 
si� podj�� pe�n� wspó�prac�, zgodnie z przepisami prawa 
oraz z zachowaniem zasad lojalno�ci, sprawiedliwo�ci i przejrzysto�ci, 
a tak�e powstrzyma� si� od wszelkich zachowa�, które mog� powodowa� 
utrudnienia lub stanowi� przeszkody w dzia�aniu wy�ej wymienionych 
organów. 

11.1.2 Relacje z organizacjami politycznymi i zwi�zkami zawodowymi

PZL-�widnik S.A. nie faworyzuje ani nie dyskryminuje zarówno w sposób 
bezpo�redni lub po�redni, �adnej organizacji o charakterze politycznym 
czy te� organizacji zwi�zkowych. 

Spó�ka nie b�dzie wnosi� �adnych bezpo�rednich ani po�rednich wk�adów 
jakiegokolwiek rodzaju dla partii politycznych, ruchów, komitetów 
lub organizacji politycznych czy te� zwi�zkowych lub na rzecz ich 
przedstawicieli lub kandydatów, innych ni� ustanowione przez w�a�ciwe 
przepisy prawa.

Powy�sze nie obejmuje jednak inicjatyw charytatywnych, które Spó�ka 
uznaje za istotn� warto��, poniewa� umo�liwiaj� jej prowadzenie aktywnej 
i wra�liwej dzia�alno�ci w stosunku do osób i organizacji zaanga�owanych 
w sprawy spo�eczne.

11.1.3 Podarunki, korzy�ci i obietnice przys�ug

PZL-�widnik S.A. zabrania wszystkim Odbiorcom przyjmowania, 
oferowania lub obiecywania zarówno bezpo�rednio jak i po�rednio: 
pieni�dzy, podarunków, towarów, us�ug lub nienale�nych przys�ug 
w odniesieniu do relacji z urz�dnikami administracji publicznej 
lub urz�dnikami wykonuj�cymi us�ugi publiczne lub z osobami 
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prywatnymi, w celu wp�yni�cia na ich decyzje lub aby osi�gn�� 
preferencyjne traktowanie Spó�ki, nienale�ne us�ugi lub w innym 
bezprawnym celu.

W swoich relacjach z polskimi lub zagranicznymi organami administracji 
publicznej, PZL-�widnik S.A. nie mo�e wp�ywa� na ich dzia�ania, wybory 
lub decyzje, na przyk�ad oferuj�c nienale�ne korzy�ci, takie jak sumy 
pieni��ne, inne pro�ty, mo�liwo�ci zatrudnienia lub doradztwa na rzecz 
osób publicznych, ich rodzin, zwi�zanych z nimi osób �zycznych 
lub prawnych. 

Wszelkie ��dania, oferty pieni��ne lub przys�ugi jakiegokolwiek rodzaju 
(w tym równie� podarunki lub prezenty o warto�ci innej ni� symboliczna) 
nienale�nie otrzymane przez PZL-�widnik S.A. lub przez osoby, dzia�aj�ce 
w imieniu Spó�ki, w zwi�zku z prowadzonymi transakcjami z administracj� 
publiczn� (zarówno polsk� lub zagraniczn�) lub z osobami prywatnymi 
(polskimi lub zagranicznymi), nale�y niezw�ocznie zg�osi� do Organu 
Nadzoru.

11.2  Relacje z konsultantami, dostawcami i partnerami 
biznesowymi

11.2.1  Dzia�alno�� biznesowa

PZL-�widnik S.A. prowadzi swoj� dzia�alno�� w lojalny, uczciwy, 
przejrzysty i efektywny sposób, zgodnie z prawem i zasadami wyra�onymi 
w Kodeksie Etycznym oraz wymaga podobnego post�powania od tych, 
z którymi prowadzi relacje biznesowe lub �nansowe dowolnego rodzaju, 
w szczególno�ci, gdy dotycz� one wyboru innych stron transakcji, 
dostawców, partnerów biznesowych, konsultantów, itp.

PZL-�widnik S.A. b�dzie unika� wchodzenia w jakiekolwiek relacje, 
bezpo�rednio lub po�rednio, z osobami �zycznymi lub prawnymi, 
o których wiadomo lub co, do których istnieje uzasadnione podejrzenie, 
�e stanowi� cz��� lub dzia�aj� na rzecz jakiejkolwiek organizacji 
przest�pczej dowolnego rodzaju, polskiej lub zagranicznej, 
w tym ugrupowa� ma�jnych lub organizacji, zajmuj�cych si� nielegalnym 
handlem lud�mi, wykorzystywaniem pracy dzieci lub handlem broni� 
oraz osobami lub grupami terrorystycznymi, które powoduj� lub mog�yby 
potencjalnie spowodowa� powa�n� szkod� dla Kraju lub organizacji 
mi�dzynarodowej, których dzia�ania maj� na celu zastraszenie ludno�ci, 
lub zmuszenie w�adz publicznych, lub organów mi�dzynarodowych 
do przeprowadzenia, lub wstrzymania si� od jakiegokolwiek dzia�ania, 
powoduj�cego destabilizacj� lub zniszczenie fundamentalnych struktur 
politycznych, konstytucyjnych, gospodarczych i spo�ecznych dla Kraju 
lub organizacji mi�dzynarodowej.
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Nale�y zwróci� równie� szczególn� uwag� na wszelkie relacje wi���ce si� 
z odbiorem lub przekazem sum pieni��nych lub innych korzy�ci. 

Aby nie dopu�ci� do ryzyka przeprowadzania transakcji nawet w sposób 
niezamierzony lub nie�wiadomy, maj�cych zwi�zek z pieni�dzmi, aktywami 
lub innymi korzy�ciami, które s� wp�ywami z dzia�a� przest�pczych, 
PZL-�widnik S.A. nie przyjmie takich p�atno�ci w gotówce 
lub w papierach warto�ciowych na okaziciela lub p�atno�ci dokonywanych 
przez nieupowa�nionych po�redników lub jakiekolwiek strony trzecie, 
przeprowadzonych w sposób, który uniemo�liwia identy�kacj� p�atnika 
lub jakiekolwiek powi�zania z podmiotami posiadaj�cymi swoj� g�ówn� 
siedzib� lub dzia�aj�cymi w krajach, które nie gwarantuj� przejrzysto�ci 
prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej, lub prowadz� operacje 
w odniesieniu do których, nie mo�na odtworzy� przep�ywu funduszy.

W swoich kontaktach z osobami zewn�trznymi PZL-�widnik S.A. b�dzie 
unika� wszelkich dzia�a�, które mog�yby w dowolny sposób zagrozi� 
integralno�ci, wiarygodno�ci i bezpiecze�stwu systemów i danych 
elektronicznych lub komputerowych.

Wybór stron transakcji, partnerów biznesowych i �nansowych, 
konsultantów, dostawców towarów i us�ug, powinien zosta� 
udokumentowany w formie pisemnej i na podstawie obiektywnych, 
przejrzystych kryteriów oceny, zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego. 
We wszystkich przypadkach wybór powinien opiera� si� wy��cznie 
na obiektywnych kryteriach takich, jak: jako��, efektywno�� kosztowa, 
cena, profesjonalna wiedza i umiej�tno�ci, kompetencje, wydajno��, po 
uprzednim uzyskaniu odpowiednich gwarancji odno�nie rzetelno�ci 
konsultanta lub dostawcy towarów lub us�ug. 

W szczególno�ci PZL-�widnik S.A. nie b�dzie wchodzi� w �adne relacje 
z osobami, co do których wiadomo lub co do których istnieje realne 
podejrzenie, �e wykorzystuj� prac� dzieci lub zatrudniaj� personel 
nielegalnie, lub w inny sposób dzia�aj� z naruszeniem prawa 
i przepisów dotycz�cych ochrony praw pracowników. 

Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na relacje z osobami dzia�aj�cymi 
w krajach, w których prawo nie zapewnia wystarczaj�cej ochrony 
pracownikom, zw�aszcza pracuj�cym dzieciom, kobietom i imigrantom 
oraz sprawdzi�, czy s� tam zapewnione wystarczaj�ce warunki 
higieniczne, ochrony zdrowia i bezpiecze�stwa.

Przy prowadzeniu wszelkich transakcji handlowych, nale�y nie tylko 
zapewni� ich zgodno�� z okre�lonymi procedurami, ale tak�e zwróci� 
uwag� na przyjmowanie i wyp�acanie kwot pieni��nych, jakichkolwiek 
korzy�ci �nansowych lub innych nagród. Nale�y równie� sprawdzi� 
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czy �wiadczone i otrzymane us�ugi s� korzystne, zgodne z cenami 
rynkowymi i kompletne. 

W �adnym przypadku p�atno�ci gotówkowe nie s� dozwolone.
Konsultanci lub po�rednicy maj� obowi�zek wspó�pracowa� ze Spó�k� 
i zdawa� relacje odno�nie wykonywanych czynno�ci. Spó�ka zastrzega 
sobie prawo do ��dania dokumentacji potwierdzaj�cej zgodno�� dzia�ania 
z obowi�zuj�cymi przepisami prawa.

11.2.2  Podarunki, darowizny i korzy�ci

W relacjach z konsultantami, dostawcami, partnerami handlowymi, 
�nansowymi lub jakimikolwiek stronami transakcji, wszystkie darowizny 
lub korzy�ci (zarówno bezpo�rednie, jak i po�rednie), podarunki, akty 
uprzejmo�ci lub go�cinno�ci wszelkiego rodzaju s� zabronione, chyba, 
�e maj� symboliczn� warto��, nie wp�ywaj� negatywnie na wizerunek 
Spó�ki i nie mog� by� interpretowane jako �rodek maj�cy na celu 
uzyskanie uprzywilejowanego traktowania.
W szczególno�ci ka�dy prezent:

 powinien by� przekazany lub otrzymany w dobrej wierze 
oraz w odniesieniu do uzasadnionych celów biznesowych;

 nie mo�e by� w formie wyp�aty gotówki;
 nie powinien by� motywowany ch�ci� wywarcia niew�a�ciwego 

wp�ywu lub oczekiwaniem odwzajemnienia przys�ugi;
 powinien by� symbolicznej warto�ci i w ka�dym przypadku 

nie powinien by� interpretowany jako �rodek maj�cy na celu 
uzyskanie uprzywilejowanego traktowania;

 powinien by� skierowany do bene�cjentów, którzy pe�ni� role 
zwi�zane z dzia�alno�ci� gospodarcz�, spe�niaj� wymagania 
dobrej reputacji i ciesz� si� dobr� opini�; 

 powinien uwzgl�dnia� pro�l bene�cjenta w odniesieniu 
do praktyk w relacjach instytucjonalnych lub zawodowych;

 powinien uwzgl�dnia� przyj�te zasady biznesowe (tj. katalog 
prezentów, obiektów noclegowych);

 powinien by� zgodny z ogólnie przyj�tymi normami grzeczno�ci 
zawodowej;

 powinien by� zgodny z obowi�zuj�cym prawem i przepisami.

Ka�dy cz�onek Rady Nadzorczej, Zarz�du, pracownik, który dosta� 
propozycj� otrzymania prezentu wykraczaj�cego poza zwyk�� praktyk� 
biznesow�, maj�cego na celu uzyskanie specjalnych korzy�ci w stosunku 
do jakiejkolwiek dzia�alno�ci biznesowej, zobowi�zany jest niezw�ocznie 
zg�osi� taki przypadek: 
W przypadku cz�onka Rady Nadzorczej - Radzie Nadzorczej, 
w przypadku cz�onka Zarz�du - Zarz�dowi Spó�ki lub je�li sytuacja 
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dotyczy pracownika - prze�o�onemu, którzy natychmiast poinformuj� 
w�a�ciwy organ i/lub jednostk� organizacyjn� Spó�ki w celu podj�cia 
wszelkich kontroli i odpowiednich dzia�a� wynikaj�cych z tego faktu.
 

12.  INFORMACJE O SPÓ�CE

12.1  Osi�galno�� i dost�p do informacji

W granicach ustalonych przez obowi�zuj�ce przepisy prawa, PZL-�widnik 
S.A. niezw�ocznie zapewnia wyczerpuj�ce informacje, wyja�nienia, dane 
i dokumentacj�, wymagan� przez udzia�owców, dostawców, publiczne 
organy nadzoru, instytucje, organy lub jednostki i innych interesariuszy, 
w zakresie ich kompetencji okre�lonych przepisami prawa.

Wszelkie istotne informacje korporacyjne musz� by� niezw�ocznie 
przekazane zarówno organom spó�ki odpowiedzialnym za zarz�dzanie 
i kontrol�, jak i organom nadzoru Leonardo. 

Przejrzyste i kompletne informacje o Spó�ce gwarantuj�, poza innymi 
czynnikami, uczciwo�� relacji z jej udzia�owcami, którzy powinni mie� 
swobodny dost�p do danych do których s� uprawnieni zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami; z osobami trzecimi, z którymi Spó�ka 
utrzymuje kontakty, które powinny mie� mo�liwo�� jasnego spojrzenia na 
sytuacj� ekonomiczn� i �nansow� Spó�ki i jej aktywa; z organami nadzoru, 
audytorami zewn�trznymi lub organami nadzoruj�cymi kontrole 
wewn�trzne, aby umo�liwi� im skuteczne przeprowadzenie dzia�a� 
kontrolnych; z innymi spó�kami Grupy, w celu mi�dzy innymi sporz�dzenia 
skonsolidowanego sprawozdania �nansowego i innych raportów Spó�ki.

12.2  W�a�ciwe komunikaty i raporty o rynku

PZL-�widnik S.A. realizuje swoj� strategi� zapewniaj�c pe�n� przejrzysto�� 
swoich decyzji i dostarczaj�c rynkowi wszelkich niezb�dnych informacji, 
aby decyzje inwestorów mog�y opiera� si� na pe�nych i poprawnych 
danych. Z tych wzgl�dów, wszystkie komunikaty Spó�ki s� ca�kowicie 
zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami i regulacjami, a tak�e 
s� sporz�dzane w zrozumia�ym j�zyku, dostarczaj� wszystkie niezb�dne 
informacje i s� publikowane niezw�ocznie oraz jako spójna informacja 
dla wszystkich inwestorów. Za komunikaty zewn�trzne dotycz�ce Spó�ki 
odpowiadaj� wy��cznie odpowiednie struktury i odbywaj� si� one zgodnie 
z wewn�trznymi procedurami, aby zapewni�, �e rozpowszechniane 
informacje s� prawdziwe i zgodne z prawd�.

Nale�y zwraca� szczególn� uwag� i zachowa� ostro�no�� podczas 
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ujawniania istotnych informacji dotycz�cych strategicznych transakcji 
prowadzonych przez Spó�k� i Spó�ki Leonardo oraz ofert inwestycyjnych, 
dopuszczenia do obrotu gie�dowego, publicznych ofert zakupu i ofert 
gie�dowych oraz dotycz�cych szczególnie wa�nych inicjatyw biznesowych, 
negocjacji i umów handlowych. 

W tym celu zostaj� opracowane dokumenty szczegó�owo okre�laj�ce 
procedury wery�kacji i kontroli, tak aby wymagane przez prawo 
informacje dotycz�ce Spó�ki, informacje dla akcjonariuszy i dla opinii 
publicznej, a tak�e informacje o prognozowanym trendzie gospodarczym 
i �nansowym by�y zawsze zgodne z prawd�, wolne od pomini�� 
i aby przedstawia�y fakty, które nawet je�li nadal podlegaj� ocenie, 
s� wiarygodne, a odbiorcy informacji nie s� wprowadzani w b��d.

13.  RELACJE Z MEDIAMI I ZARZ�DZANIE    
      INFORMACJAMI

13.1  Metody post�powania

Relacje z pras� i mediami opieraj� si� na poszanowaniu prawa 
do informacji, zabezpieczeniu rynku oraz interesów interesariuszy.

Wszelkie informacje dotycz�ce zarówno Spó�ki jak i Grupy mog� by� 
ujawniane jedynie przez osoby, które zosta�y do tego upowa�nione, 
zgodnie z procedurami i przepisami przyj�tymi przez Spó�k�. 

Wszelkie pro�by pochodz�ce od prasy lub mediów o ujawnienie informacji 
otrzymane przez personel Spó�ki nale�y zg�asza� odpowiednim osobom 
odpowiedzialnym za stosunki zewn�trzne, przed podj�ciem jakichkolwiek 
zobowi�za� dotycz�cych udzielenia odpowiedzi na pro�b�.

Komunikaty zewn�trzne musz� by� zgodne z prawd�, uczciwe, przejrzyste, 
przekazywane z zachowaniem nale�ytej ostro�no�ci, powinny d��y� 
do rozpowszechniania polityki, programów, planów Spó�ki, w sposób 
zapewniaj�cy ochron� mi�dzy innymi poufnych informacji i tajemnic 
handlowych. Kontakty z mediami musz� by� prowadzone zgodnie 
z obowi�zuj�cym prawem, Kodeksem Etycznym, a tak�e zgodnie 
z odpowiednimi procedurami i zasadami wymienionymi powy�ej,
 jakie maj� zastosowanie dla relacji z instytucjami publicznymi 
oraz w celu ochrony wizerunku Spó�ki.

13.2 Informacje uprzywilejowane

Wszystkie formy bezpo�rednich lub po�rednich inwestycji, opartych 
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na informacjach poufnych (tj. informacjach nieudost�pnionych publicznie 
i które, je�li zostan� ujawnione, mog�yby mie� wp�yw na cen� 
instrumentów �nansowych) na temat, których wiedza zosta�a nabyta 
podczas dzia�alno�ci prowadzonej w ramach Grupy, s� surowo zabronione. 
Przekazywanie lub rozpowszechnianie takich informacji w jakikolwiek 
sposób i poza normalnym wykonywaniem powierzonych funkcji jest 
równie� zabronione. Dlatego te� Odbiorcy zobowi�zani s� 
do przestrzegania obowi�zuj�cych w tym zakresie przepisów.

13.3 Poufno��

Ze wzgl�du na szczególny charakter i znaczenie sektorów dzia�alno�ci 
Spó�ki (np. obronno��, komunikacja strategiczna, badania naukowe, 
chronione technologie itp.) wszyscy Odbiorcy s� zobowi�zani 
do zachowania najwy�szej poufno�ci, a zatem powstrzymania si� 
od ujawniania lub nieuprawnionego ��dania informacji na temat 
dokumentów, know-how, projektów badawczych, dzia�a� biznesowych 
Spó�ki i ogólnie na temat wszelkich informacji i danych, pozyskanych 
podczas wykonywania pe�nionych obowi�zków, zw�aszcza wszelkie 
informacje podlegaj�ce szczególnym przepisom ustawodawczym 
i wykonawczym, które dotycz� mi�dzy innymi bezpiecze�stwa 
narodowego, sektorów wojskowych, wynalazków, odkry� naukowych, 
chronionych technologii lub nowych zastosowa� przemys�owych. 

Podlegaj� równie� ochronie przed ich nieuprawnionym ujawnieniem 
wszelkie informacje uzyskane w trakcie lub podczas wykonywania 
zwyk�ych czynno�ci i obowi�zków, których obieg i u�ycie mo�e zagrozi� 
lub zaszkodzi� Spó�ce lub umo�liwi� pracownikom uzyskanie nienale�nych 
dochodów.

Wszelkie naruszenia obowi�zku zachowania poufno�ci informacji przez 
Odbiorców powa�nie szkodz� relacji wzajemnego zaufania, oraz mog� 
prowadzi� do post�powania dyscyplinarnego lub stosowania kar 
umownych. Powy�sze dotyczy równie� ka�dego przypadku naruszenia 
Kodeksu Etycznego.

14.  NARUSZENIA KODEKSU ETYCZNEGO -     
      SYSTEM DYSCYPLINARNY

14.1  Raporty o naruszeniach

W przypadku zg�oszenia usi�owania, mo�liwo�ci naruszenia lub naruszenia 
zasad Kodeksu Etycznego, Spó�ka zapewni, �e �adna osoba w miejscu 
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pracy nie b�dzie nara�ona na jakiekolwiek dzia�ania odwetowe, niezgodne 
z prawem traktowanie, trudno�ci lub innego rodzaju dyskryminacj� 
za zg�oszenie do Organu Nadzoru naruszenia Kodeksu Etycznego, 
zgodnie z art. 10.2.
Spó�ka niezw�ocznie przeprowadzi niezb�dne kontrole i podejmie 
odpowiednie dzia�ania dyscyplinarne b�d�ce nast�pstwem takiego 
zg�oszenia.

14.2  System dyscyplinarny (kar)

14.2.1  Ogólne zasady

Ka�de naruszenie zasad zawartych w Kodeksie Etycznym, narusza relacj� 
zaufania mi�dzy PZL-�widnik S.A. a Odbiorcami.

Takie naruszenia b�d� przedmiotem wnikliwego, natychmiastowego 
i odpowiedniego dzia�ania dyscyplinarnego ze strony Spó�ki, niezale�nie 
od konsekwencji karnych danych zachowa� i ewentualnego post�powania 
karnego, wszcz�tego w przypadku, gdy pope�nione naruszenie stanowi 
przest�pstwo.

Konsekwencje naruszenia zasad wymienionych w niniejszym Kodeksie, 
musz� zosta� wzi�te pod uwag� przez wszystkich Odbiorców. W tym celu 
PZL-�widnik S.A. przeka�e Kodeks Etyczny ka�demu zaanga�owanemu 
podmiotowi  poinformuje wszystkich zainteresowanych o karach 
przewidzianych w przypadku naruszenia oraz zasadach ich stosowania. 
W celu ochrony swojego wizerunku i zasobów, Spó�ka nie b�dzie 
wchodzi� w jakiekolwiek relacje ze stronami, które nie zamierzaj� dzia�a� 
w pe�nej zgodno�ci ze wszystkimi obowi�zuj�cymi przepisami 
i regulacjami, lub które odmawiaj� przestrzegania warto�ci i zasad, 
okre�lonych w Kodeksie Etycznym.

14.2.2  Rada Nadzorcza i Zarz�d 

W przypadku naruszenia Kodeksu Etycznego przez jednego lub kilku 
cz�onków Rady Nadzorczej lub Zarz�du, Organ Nadzoru poinformuje 
o tym nadrz�dne organy Spó�ki, które w oparciu o swoje odpowiednie 
uprawnienia, podejm� jeden z poni�szych �rodków, uwzgl�dniaj�c powag� 
naruszenia i uprawnienia okre�lone prawem lub w Statucie:

 o�wiadczenia w protoko�ach z posiedze�;
 formalne ostrze�enie;
 wniosek o zwo�anie posiedzenia, którego porz�dek obrad musi 

obejmowa� decyzje w sprawie podj�cia odpowiednich �rodków 
przeciwko osobom odpowiedzialnym za naruszenie, 
w tym wszcz�cie post�powania s�dowego w sprawie oceny 
odpowiedzialno�ci cz�onka Rady Nadzorczej/Zarz�du wobec 
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Spó�ki i naprawienie poniesionej przez Spó�k� szkody.
Jako, �e cz�onkowie Rady Nadzorczej PZL-�widnik S.A. s� powo�ywani 
na stanowisko przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w przypadku 
naruszenia Kodeksu Etycznego, które mo�e negatywnie wp�yn�� 
na relacje zaufania z danym cz�onkiem Rady, lub w przypadku, kiedy 
z powodu powa�nych przyczyn nale�y chroni� interes lub wizerunek 
Spó�ki, zwo�ywane jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu 
podj�cia uchwa�y w sprawie odwo�ania ze stanowiska.

Jako, �e cz�onkowie Zarz�du PZL-�widnik S.A. s� powo�ywani 
na stanowisko przez Rad� Nadzorcz�, w przypadku naruszenia Kodeksu 
Etycznego, które mo�e negatywnie wp�yn�� na relacje zaufania 
z danym cz�onkiem Zarz�du, lub w przypadku, kiedy z powodu 
powa�nych przyczyn nale�y chroni� interes lub wizerunek Spó�ki, 
zwo�ywane jest posiedzenie Rady Nadzorczej w celu podj�cia uchwa�y 
w sprawie zawieszenia w pe�nionej funkcji lub ewentualnego odwo�ania 
ze stanowiska.

14.2.3  Kary, maj�ce zastosowanie dla pracowników

- Wy�sza kadra kierownicza i piloci 

Je�li kierownik wy�szego szczebla lub pilot podczas wykonania 
obowi�zków, naruszy jakiekolwiek postanowienia Kodeksu Etycznego 
lub podejmie dzia�ania, które naruszaj� postanowienia tego Kodeksu, 
wobec tych osób, zgodne z przepisami prawa, zostan� wszcz�te 
odpowiednie �rodki dyscyplinarne. W szczególno�ci:

 je�li naruszenie przepisów Kodeksu Etycznego jest na tyle 
powa�ne, �e mo�e zaszkodzi� relacji zaufania ze Spó�k� i mo�e 
uniemo�liwi� dalsz�, nawet tymczasow�, kontynuacj� 
zatrudnienia, Spó�ka rozwi��e z tym pracownikiem umow� 
o prac� bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 je�eli naruszenie jest nieznaczne, ale wystarczaj�co powa�ne, 
aby nieodwracalnie zaszkodzi� relacji zaufania ze Spó�k�, 
wówczas Spó�ka rozwi��e z pracownikiem umow� o prac� 
z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

- Kierownicy �redniego szczebla i pozostali pracownicy 

 pracownik, który naruszy wewn�trzne procedury przewidziane 
w Kodeksie Etycznym lub podejmuje dzia�ania niezgodne 
z postanowieniami niniejszego Kodeksu, podlega ostrze�eniu 
s�ownemu, karze upomnienia lub nagany, w zale�no�ci od tego 
jak powa�ne jest naruszenie, poniewa� takie post�powanie nale�y 
rozumie�, jako naruszenie obowi�zków pracownika, które zgodnie 
z przepisami prawa uznaje si� za szkodliwe dla zachowania 
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dyscypliny.
 pracownik, który dopu�ci si� powa�nego naruszenia przepisów 

Kodeksu Etycznego, zostanie zwolniony z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia, poniewa� takie post�powanie nale�y rozumie�, 
jako naruszenie o powa�nym charakterze, istotniejsze ni� 
okre�lone w punkcie powy�ej;

 pracownik, który pope�ni przest�pstwo zwi�zane z naruszeniem 
przepisów Kodeksu Etycznego lub podejmuje dzia�ania 
jednoznacznie zmierzaj�ce do pope�nienia przest�pstwa, zostanie 
zwolniony bez zachowania okresu wypowiedzenia, poniewa� 
takie post�powanie nale�y rozumie�, jako ci��kie naruszenie 
podstawowych obowi�zków, które powoduje powa�n� szkod� 
etyczn� lub maj�tkow� dla Spó�ki.

14.2.4  �rodki podejmowane w stosunku do bieg�ych rewidentów, 
kontrahentów, audytorów, konsultantów, partnerów, stron transakcji 
i innych osób zewn�trznych

Ka�de post�powanie podj�te w ramach stosunku umownego przez 
bieg�ych rewidentów, kontrahentów, audytorów, konsultantów, partnerów, 
inne podmioty uczestnicz�ce w transakcjach oraz pozosta�e osoby 
zewn�trzne spoza Spó�ki, które pozostaje sprzeczne z zasadami 
wskazanymi w Kodeksie Etycznym, mo�e skutkowa� jednostronnym 
rozwi�zaniem stosunku umownego, z uwzgl�dnieniem postanowie� 
zawartych w odpowiednich umowach. 
W przypadkach narusze� pope�nianych przez pracowników tymczasowych 
lub zatrudnionych na podstawie umów zlecenia lub o dzie�o, Spó�ka mo�e 
za��da�, zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami i agencjami 
zatrudnienia, zast�pienia pracowników, którzy dopu�cili si� wy�ej 
wymienionych narusze�. W powy�szych przypadkach post�powanie mo�e 
równie� prowadzi� do podj�cia dzia�a� przeciwko agencji zatrudnienia 
lub wykonawcy.

29


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30

