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Wstęp

Opracowaliśmy „Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej Śnieżka”, 

ponieważ czujemy się odpowiedzialni za to, co tworzymy, za 

środowisko, w którym pracujemy, i za społeczności lokalne, 

w których żyjemy.

Kodeks jest przejrzystym zbiorem standardów, które stanowią 

podstawę naszych codziennych decyzji. Jego zadaniem jest 

ułatwienie dokonywania właściwych wyborów poprzez wska-

zanie wzorców i norm etycznych kluczowych w naszej dzia-

łalności.

Kodeks Etyczny określa standardy postępowania skierowane 

do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka, bez 

względu na zajmowane stanowisko, wymiar etatu, czas i miej-

sce pracy czy rodzaj wykonywanych zadań.

Podstawy Kodeksu Etycznego – nasze wartości

Kodeks Etyczny opiera się na wartościach Grupy Kapitałowej 

Śnieżka i odnosi się do Polityk i innych dokumentów definiu-

jących w naszej firmie obszary związane z szeroko rozumianą 

etyką.

Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka deklarują postępowa-

nie zgodne z wartościami firmy:

• Klient – zrozumienie perspektywy klienta i dostarczenie 

optymalnych produktów i usług.

• Ludzie – tworzenie kultury zaangażowania i odpowiedzial-

ności poprzez budowanie klimatu współpracy i rozwoju 

w bezpiecznym środowisku pracy.

• Innowacyjność – ciągłe poszukiwanie i wdrażanie nowych 

(cyfrowych) rozwiązań i lepszych sposobów działania.

• Efektywność biznesowa – standaryzacja działań, racjonal-

ne gospodarowanie zasobami oraz podejmowanie decy-

zji w oparciu o dane i fakty z uwzględnieniem strategicznej 

perspektywy.
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Działalność Grupy Kapitałowej Śnieżka opiera się na 

tworzeniu kultury zaangażowania i odpowiedzialności. 

W relacjach z pracownikami kładziemy nacisk na bez-

pieczeństwo, rozwój kompetencji i umiejętności, a tak-

że promowanie współpracy i skutecznej komunikacji.

Ponadto przestrzegamy międzynarodowych dyrek-

tyw regulujących ten obszar, w tym dyrektyw Między-

narodowej Organizacji Pracy, Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka ONZ oraz Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
Grupa Kapitałowa Śnieżka czuje się odpowiedzial-

na i jest zaangażowana w zapewnienie bezpieczne-

go i higienicznego środowiska pracy dla wszystkich 

jej pracowników oraz promowanie takiego podejścia 

u swoich podwykonawców. Podejmujemy działania 

w celu ochrony życia i zdrowia pracowników przed za-

grożeniami występującymi we wszystkich aspektach 

prowadzonej działalności. Za cel stawiamy sobie mini-

malizację wypadków przy pracy, chorób zawodowych 

i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Szczegółowe wytyczne określa Polityka Personalna 

oraz Polityka Jakości, Środowiska i BHP.

Przyjazne miejsce pracy
Zobowiązujemy się do tworzenia kultury organizacyj-

nej, która sprawia, że pracownicy czują się szanowani 

Relacje
z pracownikami 

i doceniani oraz mają poczucie, że mogą rozwijać się i w pełni 

wykorzystywać swój potencjał zawodowy. Naszym celem jest 

kreowanie wizerunku GK Śnieżka jako atrakcyjnego praco-

dawcy, a tym samym pozyskanie i utrzymanie wartościowych 

pracowników. 

Kluczowym jest dla nas rozwój pracowników pozwalający na 

budowanie kultury wysokiego zaangażowania oraz transpa-

rentność i przejrzystość prowadzonych w obszarze personal-

nym działań.

Szczegółowe wytyczne określa Polityka Personalna.

Równe szanse zatrudnienia, wynagrodzeń, awansu, 
rozwoju i doskonalenia zawodowego
Zapewniamy wszystkim pracownikom równe szanse w zakre-

sie rekrutacji, szkoleń i awansów. Stosujemy przejrzyste, zrozu-

miałe dla wszystkich i zgodne z prawem zasady wynagradza-

nia, oparte o proces wartościowania i mapowania stanowisk.

Szczegółowe wytyczne określa Polityka Personalna.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
Wierzymy, że dbając o różnorodność osób zatrudnionych, bu-

dujemy środowisko pracy wpływające na kreatywność, sku-

teczność i lojalność pracowników oraz zwiększamy szanse na 

przyciągnięcie nowych talentów i pobudzanie innowacyjności 

zespołu, co w konsekwencji przekłada się na skuteczność biz-

nesową GK Śnieżka. 

Zobowiązujemy się do wdrażania zasad zarządzania różno-

rodnością, w tym kierowania się zasadami równego trakto-

wania oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, 

zarówno wśród naszych pracowników, jak i współpracowników 

w całym łańcuchu wartości.

GK Śnieżka przeciwdziała wszelkim zachowaniom noszącym 

znamiona dyskryminacji, mobbingu, znieważenia, nękania lub 

braku szacunku dla drugiego człowieka. Nie akceptujemy ja-

kichkolwiek zachowań dyskryminujących osoby, które sygnali-

zują problemy związane ze stosowaniem Kodeksu Etycznego.

Szczegółowe wytyczne określa Polityka Różnorodności oraz 

Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji 

i Molestowaniu.

Praca przymusowa, praca dzieci i wolność zgromadzeń
W Grupie Kapitałowej Śnieżka nie zatrudniamy małoletnich 

oraz nie akceptujemy pracy przymusowej ani żadnych form 

współczesnego niewolnictwa. GK Śnieżka rozumie wolność 

zgromadzeń w sektorze biznesu jako przede wszystkim moż-

liwość pracowników do swobodnego wyrażania swoich opinii 

i stanowisk w kwestiach związanych z wykonywaną przez nich 

pracą bez obaw przed działaniami odwetowymi, zastrasza-

niem lub nękaniem.

Szczegółowe wytyczne określa Polityka Poszanowania 

Praw Człowieka.
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Relacje
z otoczeniem

Relacje z dostawcami
Naszym celem jest nawiązywanie transparentnych relacji, przy-

noszących wartość zarówno Grupie Kapitałowej Śnieżka, jak 

i naszym dostawcom. 

Kodeks Etyczny określa ogólne zasady etyczne dotyczące 

relacji z dostawcami Grupy Kapitałowej Śnieżka. Szczegó-

łowe zasady współpracy określa Kodeks Dostawcy Grupy 

Kapitałowej Śnieżka. Stosunki między pracownikami Śnieżki 

a dostawcami opierają się na podejściu win-win i dążeniu do 

zapewnienia długotrwałej współpracy.

Szczegółowe wytyczne określa Polityka Zakupowa i Kodeks 

Dostawcy.

Relacje z klientami
Grupa Kapitałowa Śnieżka przestrzega zasad rzetelnego marketin-

gu i reklamy. Udzielamy klientom pełnych informacji o produktach, 

usługach i działalności firmy, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnice techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyj-

ne, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na szkody. 

Dążymy do ciągłego podnoszenia jakości i niezawodno-

ści, przywiązując szczególną uwagę do kwestii związanych ze 

zdrowiem i bezpieczeństwem użytkowania naszych wyrobów. 

Produkty są tak projektowane, aby używane zgodnie z przezna-

czeniem, spełniały odpowiednie standardy związane z bezpie-

czeństwem, ochroną środowiska oraz innymi regulacjami.

Dotrzymujemy wszelkich zobowiązań wobec klientów. Doskona-

limy nasze procesy i dostarczamy produkty coraz lepiej dopaso-

wane do ich zmieniających się potrzeb. Zapewniamy profesjonal-

ną, odpowiedzialną i rzetelną obsługę klienta B2B i B2C. Dążymy 

do budowania długoterminowych relacji z naszymi klientami, wy-

kazując się uczciwością i rzetelnością w relacjach z nimi. Wierzy-

my, że dostarczamy naszym klientom realną wartość.

Relacje z lokalną społecznością
Nadrzędnym celem wszystkich podejmowanych działań jest 

faktyczne wsparcie i pomoc w wyznaczonych obszarach, zgod-

nie z zasadą wyrównywania szans i zrównoważonego rozwoju.

Bierzemy czynny udział w życiu społeczności lokalnych 

i  wspieramy je w oparciu o 3 filary:

• Kolor – projekty społeczne i inne formy zaangażowania Grupy skupione są wo-

kół jej wizji. W odniesieniu do działań na rzecz społeczeństwa, przesłanie „Kolory 

mają znaczenie” oznacza „zmianę  na  lepsze”, „inspirację”  i  „radość”, obecne w życiu 

beneficjentów dzięki przedsięwzięciom realizowanym przez spółki Grupy i jej marki.

• Lokalność – spółki Grupy Kapitałowej angażują się w działania ważne 

z perspektywy mieszkańców ich lokalnych społeczności. Grupa Kapitałowa 

realizuje także działania w skali całego kraju, adresowane do jednostek publicz-

nych zlokalizowanych w małych miejscowościach czy w obszarach zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.

• Dzieci i młodzież – głównymi beneficjentami działań społecznych Gru-

py są dzieci i młodzież, ich rodziny i bezpośrednie otoczenie. Wsparcie dla nich 

realizowane jest głównie we współpracy z jednostkami publicznymi lub za ich 

pośrednictwem.

Szczegółowe wytyczne określa Polityka Zaangażowania 

Społecznego.
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Środowisko 
naturalne

Zaangażowanie Grupy Kapitałowej Śnieżka w zrównoważony 

rozwój obejmuje efektywne wykorzystanie zasobów, szacu-

nek dla środowiska i klimatu oraz bezpieczne i zdrowe miejsca 

pracy. Oczekujemy, że dostawcy będą podejmować podobne 

zobowiązania do ciągłej poprawy stanu środowiska i wspólnej 

troski o naszą planetę.

Naszym celem jest projektowanie wyrobów, tak by zminima-

lizować ich wpływ na środowisko na możliwie każdym etapie 

cyklu życia produktu. Dokładamy starań, aby we wszystkich 

procesach, w tym procesach produkcji i pakowania, zapobie-

gać marnotrawieniu i nadmiernemu zużyciu materiałów i su-

rowców oraz wytwarzaniu odpadów.

Ponadto zobowiązujemy się do poprawy efektywności ener-

getycznej, produkcji zielonej energii oraz monitorowania i za-

rządzania emisjami gazów cieplarnianych. 

Szczegółowe wytyczne określa Polityka Jakości, Środowiska 

i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz Polityka Klimatyczna.

Kodeks etyczny Grupy Kapitałowej Śnieżka
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Ład korporacyjny 
i etyka

Przeciwdziałanie korupcji
Nie tolerujemy żadnych zachowań korupcyjnych. Nie propo-

nujemy ani nie wręczamy partnerom biznesowym korzyści 

materialnych, z wyjątkiem upominków firmowych o nieznacz-

nej wartości. Nie przyjmujemy od partnerów biznesowych 

żadnych korzyści materialnych. 

W przypadku tworzenia i podtrzymywania odpowiednich relacji 

biznesowych z partnerami dopuszczalne są podarunki, które nie 

stanowią znacznej wartości. Przyjęciu lub wręczeniu podarunku 

powinna więc towarzyszyć pewność, że działanie takie nie będzie 

skutkowało negatywnymi konsekwencjami dla żadnej ze stron. 

Szczegółowe wytyczne określa Polityka Przeciwdziałania Korupcji.

Konflikt interesów
Jednym z obowiązków naszych pracowników jest dbanie o re-

putację Grupy Kapitałowej, wchodzących w jej skład spółek 

i należących do niej marek. Decyzje biznesowe podejmujemy 

bezstronnie, kierując się wyłącznie interesem Grupy. 

Pracownicy na każdym szczeblu powinni unikać sytuacji, w któ-

rych może dojść do powstania konfliktu interesów. W przypad-

ku podejrzenia, iż dana sytuacja może zrodzić konflikt intere-

sów, pracownik powinien zasięgnąć opinii przełożonego.

Szczegółowe wytyczne określa Polityka Przeciwdziałania Korupcji.

Uczciwa konkurencja
Grupa Kapitałowa Śnieżka uznaje uczciwą konkurencję za 

naturalny czynnik przyczyniający się do rozwoju Grupy Ka-

pitałowej Śnieżka i rynku. Grupa Kapitałowa zobowiązuje się 

nie zawierać żadnych umów lub porozumień z podmiotami 

konkurencyjnymi, których celem lub skutkiem byłoby ogra-

niczenie wolnego handlu, w szczególności porozumień ogra-

niczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów.

Odpowiedzialna komunikacja 
Odpowiedzialna i efektywna komunikacja jest niezbędna dla 

prawidłowego funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Informacje 

dotyczące Spółek i Grupy Kapitałowej są przekazywane na 

zewnątrz przez osoby oficjalnie do tego upoważnione. Ko-

munikujemy je w sposób rzetelny i odpowiedzialny, mając na 

względzie dobre imię Grupy Kapitałowej Śnieżka. Nie ujawnia-

my informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Szczegółowe wytyczne zawarte są w Polityce Informacyjnej.

Ochrona danych i informacji poufnych 
Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarza-

nych danych oraz ciągłości świadczonych usług m.in. przez 

zarządzanie kontrolą dostępów do informacji, zapewnienie 

szkoleń czy wdrożenie skutecznego modelu zarządzania bez-

pieczeństwem systemów IT i OT (systemów operacyjnych 

i informatycznych).

Szczegółowe wytyczne określa Polityka Informacyjna oraz 

Polityka Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Kodeks etyczny Grupy Kapitałowej Śnieżka
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Ochrona osoby zgłaszającej
Grupa Kapitałowa Śnieżka zobowiązuje się chronić pracow-

ników i partnerów biznesowych ujawniających łamanie prawa 

lub zapisów Kodeksu Etycznego przed negatywnymi skutka-

mi decyzji o ujawnieniu nieprawidłowości oraz stosować obo-

wiązujące przepisy prawa wobec osób naruszających dobra 

osobiste pracowników i ich partnerów biznesowych. 

Grupa Kapitałowa Śnieżka nie toleruje gróźb ani działań od-

wetowych wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają na-

ruszenia Kodeksu Etycznego. Każdego z pracowników, który 

dokonuje zgłoszenia naruszenia, zapewniamy, że nie może 

z tego powodu zostać zwolniony z pracy, zdegradowany lub 

zawieszony w obowiązkach służbowych.

Jednostka nadzorująca przestrzeganie Kodeksu Etycznego:      

Zarząd FFiL Śnieżka SA

Wdrożenie
Spółki zależne GK Śnieżka zobowiązane są do wdrożenia Ko-

deksu Etycznego w swojej codziennej pracy. Wszystkie spół-

ki zależne GK Śnieżka zobowiązane są podjąć odpowiednie 

działania w celu przekazania pracownikom postanowień ni-

niejszego Kodeksu. Kodeks Etyczny jest uzupełniany wytycz-

nymi szczegółowymi. 

Dotyczy: Spółek zależnych GK Śnieżka  

Zatwierdzone przez: Zarząd FFiL Śnieżka SA   

Rodzaj dokumentu: Kodeks

Odniesienie: Polityka Personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka, Polity-

ka Różnorodności Grupy Kapitałowej Śnieżka, Polityka Poszanowa-

nia Praw Człowieka Grupy Kapitałowej Śnieżka, Polityka Przeciwdzia-

łania Korupcji FFiL Śnieżka SA, Polityka Jakości, Środowiska i BHP 

Grupy Kapitałowej Śnieżka, Polityka Klimatyczna Grupy Kapitałowej 

Śnieżka, Polityka Informacyjna FFiL Śnieżka SA, Polityka Bezpie-

czeństwa Cyfrowego Grupy Kapitałowej Śnieżka, Polityka Zaangażo-

wania Społecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz Polityka Zaku-

powa Grupy Kapitałowej Śnieżka i Kodeks Dostawcy.

FFiL Śnieżka SA okresowo dokonuje przeglądu Kodeksu Etycznego 

w celu zapewnienia jego adekwatności i przydatności względem pro-

wadzonej przez naszą Grupę działalności. Zastosowanie w każdym 

przypadku ma najnowsza wersja.

Funkcjonowanie Kodeksu Etycznego
Zależy nam, aby wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej Śnież-

ka znali i stosowali w praktyce treść Kodeksu Etycznego. Doku-

ment jest dostępny na stronie internetowej www.sniezka-sa.pl, 

w systemie wewnętrznym NND oraz u bezpośredniego prze-

łożonego.

Jeśli masz wątpliwości, jak powinieneś postąpić w danej sy-

tuacji biznesowej, pozwól, aby poprowadziły Cię odpowiedzi 

na te pytania.

• Czy to legalne?

• Czy jest to zgodne z naszymi wartościami organizacyjnymi?

• Czy to właściwa rzecz?

• Czy mam dobre intencje?

• Czy byłbym dumny, gdybym powiedział o tym przyjacio-

łom, współpracownikom lub komukolwiek innemu?

• Czy moje działanie może zagrozić czyjemuś życiu, zdro-

wiu, bezpieczeństwu lub reputacji?

Jeśli nadal nie masz pewności - skonsultuj się ze swoim prze-

łożonym.

Nie bądź obojętny! Zgłoś nadużycie
Aby zgłosić naruszenie zasad etycznych obowiązujących 

w Śnieżce, pracownik może przesłać zgłoszenie: 

• poprzez poufny kanał zgłaszania naruszeń udostępniony na 

stronie www.sniezka-sa.pl,

• mailem na adres: zgloszenia.zarzad@sniezka.com,

• listem na adres:

Prezes Zarządu 

FFiL Śnieżka SA 

ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica 

z dopiskiem „Nie otwierać – do rąk własnych”

Jeżeli zgłoszenie dotyczy członka Zarządu Śnieżki lub człon-

ka Zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń, pracownik może 

przesłać zgłoszenie:

• mailem na adres: zgloszenia.radanadzorcza@sniezka.com,

• listem na adres:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej 

FFiL Śnieżka SA 

ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica 

z dopiskiem „Nie otwierać – do rąk własnych”

Wszelkie zgłoszenia o charakterze mobbingu lub molesto-

wania należy wnieść na piśmie do Komisji Antymobbingowej 

zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie Przeciw-

działania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu.

Kodeks etyczny Grupy Kapitałowej Śnieżka
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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
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