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Wstęp 

Grupa Kapitałowa Śnieżka działa w oparciu o jasno zdefinio-

wany katalog wartości organizacyjnych. W naszych działaniach 

biznesowych kierujemy się zasadą, że przedsiębiorstwa powinny 

przynosić nie tylko zysk ekonomiczny, ale też zapewniać korzyści 

środowisku, społeczności lokalnej oraz swoim interesariuszom 

i w ten sposób dążyć do zrównoważonego rozwoju.

Wartości organizacyjne stanowią DNA naszej organizacji – wyzna-

czają zasady działania i fundamenty postaw na wszystkich szcze-

blach oraz wspierają jednocześnie sposób realizacji ambitnych 

celów biznesowych, w tym w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nasze wartości organizacyjne zostały zdefiniowane w czterech 

obszarach:

• Klient – zrozumienie perspektywy klienta i dostarczenie 

optymalnych produktów i usług (w odniesieniu do klientów 

wewnętrznych i zewnętrznych).

• Ludzie – tworzenie kultury zaangażowania 

i odpowiedzialności poprzez budowanie klimatu współpracy 

i rozwoju w bezpiecznym środowisku pracy.
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• Innowacyjność – ciągłe poszukiwanie i wdrażanie 

nowych (cyfrowych) rozwiązań i lepszych sposobów 

działania.

• Efektywność biznesowa – standaryzacja działań, 

racjonalne gospodarowanie zasobami oraz 

podejmowanie decyzji w oparciu o dane i fakty 

z uwzględnieniem strategicznej perspektywy.

Wartości te stanowią również podstawę działań związanych 

z nadzorem nad łańcuchem dostaw oraz budowaniem 

trwałych relacji z Dostawcami. Naszym nadrzędnym ce-

lem jest współpraca z Partnerami, którzy rozumieją i po-

dzielają naszą troskę o zrównoważony rozwój, a w swoich 

działaniach dążą do rozwoju swoich praktyk w obszarach, 

w których również Grupa Kapitałowa Śnieżka stawia sobie 

ambitne cele. 

W niniejszym Kodeksie Dostawcy zawarliśmy zbiór zasad, 

którymi powinien się kierować każdy współpracujący z nami 

Partner. Przestrzeganie tych zasad powinno tworzyć podsta-

wę wspólnych relacji biznesowych. 
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Do kogo kierujemy  
Kodeks Dostawcy?

Niniejszy Kodeks Dostawcy dotyczy dostawców towarów 

i usług, sprzedawców, kontrahentów, podwykonawców, po-

średników, konsultantów, agentów, którzy współpracują z pod-

miotami GK Śnieżka. Od każdego Dostawcy oczekujemy, aby 

praktyki i zasady opisane w Kodeksie Dostawcy zostały prze-

kazane wszystkim jego pracownikom. Kodeks Dostawcy obo-

wiązuje wszystkich Dostawców Grupy Kapitałowej Śnieżka bez 

względu na rodzaj działalności, sposób realizacji zleceń, miejsce 

działalności czy różnice kulturowe.

Jeśli w kraju działalności dostawcy przepisy prawa lub we-

wnętrzne regulacje dotyczące kwestii poruszanych w kodeksie 

są bardziej restrykcyjne, oczekujemy stosowania się do regula-

cji bardziej restrykcyjnych.  

Potwierdzenie znajomości i przestrzegania zasad kodeksu postę-

powania jest wymogiem współpracy z Grupą Kapitałową Śnieżka. 

Jaka jest podstawa Kodeksu Dostawcy?
Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi swoje działania bizneso-

we z najwyższą dbałością o środowisko, społeczność lokalną 

oraz swoich pracowników i udziałowców. Podstawę tych dzia-

łań stanowią: Strategia, Kodeks Etyczny i Polityki wewnętrzne. 

Stosujemy również uznane na szczeblu międzynarodowym 

standardy, takie jak Global Compact ONZ czy Wytyczne ONZ 

dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Stale udoskonalamy 

nasz model zarządzania Grupą Kapitałową w oparciu o centra 

kompetencji oraz angażujemy się w szereg projektów z zakresu 

społecznej odpowiedzialności biznesu. 
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Ochrona środowiska, klimatu 
i zrównoważony rozwój

Grupa stale monitoruje i zarządza aspektami środowisko-

wymi i klimatycznymi poprzez prowadzenie działalności 

z zachowaniem należytej staranności. Celem strategicznym 

Grupy Kapitałowej Śnieżka jest ochrona zasobów natural-

nych poprzez przestrzeganie wymagań środowiskowych 

oraz kreowanie właściwych postaw proekologicznych wśród 

swoich pracowników. 

Spółka zidentyfikowała i udokumentowała istotne obszary 

wpływu swojej działalności na środowisko i klimat w Polityce 

Klimatycznej oraz Polityce Jakości, Środowiska i BHP Grupy 

Kapitałowej Śnieżka. 

Czego oczekujemy od Dostawcy? 

• Przestrzegania obowiązującego prawa w odniesieniu do 

swojej działalności biznesowej. 

• Podejmowania działań mających na celu ograniczanie 

negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko 

naturalne i zmiany klimatu.

• Przestrzegania obowiązującego prawa dotyczącego go-

spodarki odpadami, dążenia do minimalizacji generowania 

odpadów z tytułu prowadzonej działalności oraz zapewnia-

nia właściwego gospodarowania wytworzonych odpadów.

• Podejmowania działań w zakresie ograniczenia zużycia 

surowców i zasobów naturalnych oraz racjonalnego nimi 

zarządzania.

• Podejmowania działań w zakresie ograniczania zużycia 

energii.

• Podejmowania działań w zakresie minimalizacji emisji 

gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, wynikającej 

bezpośrednio i pośrednio z działalności dostawcy w za-

kresie odpowiednim do skali i rodzaju prowadzonej przez 

dostawcę działalności.

• Podejmowania działań w zakresie oceny swojej działal-

ności pod względem ryzyka negatywnego wpływu na 

środowisko.

• Podejmowania działań w zakresie monitorowania zużycia 

wody i ścieków.

• Podejmowania działań w zakresie zwiększania świadomo-

ści pracowników i partnerów w obszarze przeciwdziałania 

zanieczyszczaniu środowiska i korzyściach wynikających 

z ich ograniczenia.

• Podejmowania działań w zakresie korzystania z „zielonych” 

technologii.

• Rozpoczęcia i/lub kontynuacji kalkulacji śladu węglowego 

(w zakresie 1, 2 i docelowo 3). 
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Grupa Kapitałowa Śnieżka postrzega swoich pracowników jako 

cenny zasób i docenia ich wkład w rozwój firmy. Polityki z zakre-

su zarządzania zasobami ludzkimi mają na celu budowanie kul-

tury organizacyjnej opartej na zaufaniu pomiędzy pracodawcą 

a pracownikami. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz zarządza-

nie oparte na różnorodności jest wdrażane w spółce od mo-

mentu rekrutacji poprzez cały proces zatrudnienia. Priorytetem 

Grupy Kapitałowej Śnieżka jest rozwój i doskonalenie pracow-

ników, którzy swoją postawą reprezentują wartości Spółki.

Czego oczekujemy od Dostawcy?

• Przestrzegania międzynarodowych norm ochrony praw 

człowieka i pracownika, a w szczególności zakazu pracy 

przymusowej, niewolnictwa, pracy dzieci poniżej 15 roku 

życia oraz zapewnienia specjalnej opieki pracownikom 

poniżej 18 roku życia.

• Przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, 

przynależność rasową i etniczną, wiek, wyznanie, orientację 

psychoseksualną, światopogląd, niepełnosprawność oraz 

rodzaj zatrudnienia.

• Przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu.

• Respektowania prawa pracowników do zrzeszania 

się i prowadzenia negocjacji zbiorowych, jeśli jest to 

dopuszczone przez lokalne prawo.

Poszanowanie praw 
człowieka i pracowników

• Transparentności i przejrzystości działań w zakresie 

personalnym.

• Zapewnienia przyjaznych i godnych warunków 

zatrudnienia, tj. zgodności warunków pracy, godzin pracy 

oraz pensji i dodatków z lokalnymi przepisami.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny 

pracy jest jednym ze strategicznych celów Grupy Kapitałowej 

Śnieżka. Działalność produkcyjna odbywa się przy zapewnieniu 

pracownikom wszelkich środków ochrony, zastosowaniu aktu-

alnych przepisów prawnych oraz z uwzględnieniem najlepszych 

praktyk w tym zakresie. 

Czego oczekujemy od Dostawcy?

• Wdrażania działań w zakresie ciągłego doskonalenia 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Zapewnienia odpowiednich środków ochrony  do realizacji 

celów w tym zakresie.

• Włączenia pracowników w procesy tworzenia bezpiecznych 

warunków pracy.

• Podnoszenia kwalifikacji poprzez regularne szkolenia 

powiązane z bezpieczeństwem i higieną pracy.   
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Zaangażowanie 
społeczne

Aktywna realizacja działań z zakresu społecznej odpowie-

dzialności biznesu wynika z dążenia do równowagi pomiędzy 

efektywnością ekonomiczną a szeroko pojętym interesem 

społecznym. Odpowiedzialność społeczna w tym rozumieniu 

to działania głównie na rzecz wyrównywania szans poprzez róż-

norodne inicjatywy społeczne. Beneficjentami działań Grupy 

Kapitałowej Śnieżka są głównie dzieci i młodzież ze społeczno-

ści lokalnych. W realizacji tych celów Grupę wspiera Fundacja 

Śnieżka. 

Czego oczekujemy od Dostawcy?

• Bieżącego wsparcia inicjatyw lokalnych.

• Działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu 

takich jak: zaangażowanie w inicjatywy ekologiczne, 

edukacyjne, związane z rozwojem pracowników, kampanie 

społeczne itp.
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Ład korporacyjny
i zgodność  
z przepisami prawa

Zgodność z przepisami prawa to dla Grupy Kapitałowej 

Śnieżka jedna z podstawowych zasad działalności biznesowej.  

FFiL Śnieżka SA – spółka dominująca w Grupie Kapitałowej 

Śnieżka, jako spółka notowana na Giełdzie Papierów War-

tościowych w Warszawie posiada transparentne procedury  

zarządcze. W naszej działalności staramy się równoważyć in-

teresy stron poprzez wdrożone najlepsze standardy i praktyki 

nadzorcze oraz budowanie relacji z akcjonariuszami i interesa-

riuszami GK Śnieżka. Cały czas pracujemy nad udoskonale-

niem naszego modelu zarządzania. 

Czego oczekujemy od Dostawcy?

• Prowadzenia transparentnej rachunkowości, zgodnej 

z obowiązującym prawem.

• Wypełniania zobowiązań wynikających z prowadzenia 

działalności biznesowej, w tym płacenia podatków oraz 

innych opłat wynikających z przepisów prawa.

• Wypełniania zobowiązań względem partnerów 

biznesowych. 

• Przeciwdziałania każdej formie korupcji.

• Stosowania w zarządzaniu organizacją procedur 

nadzorczych i kontrolnych uwzględniających audyty 

wewnętrzne i zewnętrzne.

• Zapewniania bezpieczeństwa danych osobowych oraz 

informacji poufnych.

• Przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.

• Unikania konfliktu interesów z pracownikami Grupy 

Kapitałowej Śnieżka. 

• Braku działań odwetowych wobec osób, które zgłaszają 

niewłaściwe zachowania lub podejrzenie takich zachowań 

w dobrej wierze. 
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Odniesienie: Polityka Personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka, 

Polityka Różnorodności Grupy Kapitałowej Śnieżka, Polityka 

Poszanowania Praw Człowieka Grupy Kapitałowej Śnieżka, 

Polityka Przeciwdziałania Korupcji FFiL Śnieżka SA, Polityka 

Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka, Polity-

ka Klimatyczna Grupy Kapitałowej Śnieżka, Polityka Informa-

cyjna FFiL Śnieżka SA, Polityka Bezpieczeństwa Cyfrowego 

Grupy Kapitałowej Śnieżka, Polityka Zaangażowania Spo-

łecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz Polityka Zakupowa 

Grupy Kapitałowej Śnieżka i Kodeks Etyczny.

FFiL Śnieżka SA okresowo dokonuje przeglądu Kodeksu do-

stawcy w celu zapewnienia jego adekwatności i przydatności 

względem prowadzonej przez naszą Grupę działalności. Zasto-

sowanie w każdym przypadku ma najnowsza wersja.

Wdrożenie Kodeksu Dostawcy
Każdy z obszarów zawarty w Kodeksie Dostawcy wymaga cią-

głego rozwijania i wdrażania licznych rozwiązań. Oczekujemy, że 

nasi Dostawcy będą prowadzić aktywną politykę komunikacyj-

ną w tym zakresie, a w razie potrzeby poddawać się monitoro-

waniu w/w aspektów poprzez procedurę audytu. 

Podpisując „Oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Do-

stawcy Grupy Kapitałowej Śnieżka”, Dostawcy deklarują gotowość 

podejmowania etycznych działań biznesowych. Potwierdzenie 

znajomości i gotowości do przestrzegania zasad Kodeksu Do-

stawcy jest warunkiem współpracy z Grupą Kapitałową Śnieżka.

Grupa Kapitałowa Śnieżka zastrzega sobie prawo do spraw-

dzenia, czy jej bezpośredni Dostawcy przestrzegają niniej-

szego Kodeksu Dostawcy. Weryfikacja ta może być przepro-

wadzona na różne sposoby, takie jak ankiety samooceny lub 

audyty w zakładach dostawcy, zapowiedziane z odpowiednim 

wyprzedzeniem.

W przypadku uzyskania informacji o nieprawidłowościach 

mogących mieć negatywny wpływ na wizerunek Grupy  

Grupa Kapitałowa Śnieżka zobowiązuje się chronić pracow-

ników i partnerów biznesowych ujawniających łamanie prawa 

lub zapisów Kodeksu Dostawcy przed negatywnymi skutkami 

decyzji o ujawnieniu nieprawidłowości oraz stosować obowią-

zujące przepisy prawa wobec osób naruszających dobra oso-

biste pracowników i ich partnerów biznesowych. 

Grupa Kapitałowa Śnieżka nie toleruje gróźb ani działań odwe-

towych wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają naruszenia 

Kodeksu Dostawcy. Każdego z pracowników, który dokonuje  

zgłoszenia  naruszenia,  zapewniamy,  że  nie  może z tego po-

wodu zostać zwolniony z pracy, zdegradowany lub zawieszony 

w obowiązkach służbowych.

Kapitałowej Śnieżka, zastrzegamy sobie prawo do zerwania 

umowy z Dostawcą.

Zgłaszanie naruszeń  
i ochrona osoby zgłaszającej
Poufny kanał zgłaszania naruszeń zasad etycznych obowią-

zujących w Śnieżce znajduje się pod adresem:   

www.sniezka-sa.pl/zgloszenia Jednostka nadzorująca przestrzeganie Kodeksu 
Dostawcy:  
Zarząd FFiL Śnieżka SA

Wdrożenie
Spółki zależne GK Śnieżka zobowiązane są do wdrożenia Ko-

deksu Dostawcy w swojej codziennej pracy. Wszystkie spół-

ki zależne GK Śnieżka zobowiązane są podjąć odpowiednie 

działania w celu przekazania postanowień niniejszego Kodeksu 

pracownikom. Kodeks Dostawcy jest uzupełniany wytycznymi 

szczegółowymi. 

Dotyczy: Spółek zależnych GK Śnieżka 

Zatwierdzone przez: Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA  

Rodzaj dokumentu: Kodeks
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Fabryka Farb i Lakierów
Śnieżka SA

siedziba Spółki:
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51

adres do korespondencji:
39-207 Brzeźnica
ul. Dębicka 44

www.sniezka-sa.pl

Wersja: 001   

Data zatwierdzenia: 10 października 2022 r.



               

Oświadczenie o zapoznaniu się  
z Kodeksem Dostawcy Grupy Kapitałowej Śnieżka

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Kodeksem Dostawcy Grupy Kapitałowej Śnieżka  

i deklaruję zgodność z opisanymi wymaganiami.

Nazwa i adres firmy:            

Podpis Dostawcy


