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Koncepcja odpowiedzialnej działalności 

gospodarczej koncernu Beijer Alma opiera 

się na międzynarodowych celach ONZ Global 

Compact dotyczących zrównoważonego 

rozwoju, oraz na innych międzynarodowych 

porozumieniach i wytycznych. Aby 

wartości, którymi się kierujemy były jasne i 

przejrzyste dla współpracowników, partnerów 

biznesowych i klientów, został stworzony nasz 

kodeks postępowania. Pokazuje on, w jaki 

sposób bierzemy odpowiedzialność za wpływ, 

jaki nasza działalność wywiera na środowisko i 

na społeczeństwo. 

Spis treści   

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LUDZI I ŚRODOWISKO  3

ODPOWIEDZIALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 4

CELE GLOBALNE - KOMPAS 5

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 6

LUDZIE I SPOŁECZEŃSTWO 7

ŚRODOWISKO 8

ETYKA BIZNESOWA 9

ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH WARTOŚCI 11

ODPOWIEDZIALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA CO DZIEŃ 12

SYSTEM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 13

WYJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH POJĘĆ 14

Beijer Alma AB to międzynarodowy koncern przemysłowy notowany na giełdzie. Naszą 
koncepcją biznesową jest pozyskiwanie, posiadanie i rozwijanie firm o dużym potencjale 
wzrostu. Nasze spółki zależne zajmują się produkcją komponentów,  sprzedażą, produkcją 
i technologiami niszowymi tworzącymi wartość.



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SZYBKO STAJE SIĘ 
CORAZ BARDZIEJ DECYDUJĄCY DLA BIZNESU,  
a ambicją Lesjöfors jest bycie w czołówce 
tego rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, jak 
ważne jest posiadanie wiodącej pozycji, aby 
być atrakcyjnym partnerem dla naszych 
klientów. Nasza kultura przedsiębiorstwa 
jest zdecentralizowana, a rola jednostki jest 
bardzo ważna. Przejrzysty program zrów-
noważonego rozwoju będzie również klu-
czowy w przyciąganiu talentów do naszych 
przedsiębiorstw. Dlatego istotne są dla nas 
klarowne cele i aktywne działania koncernu 
na rzecz zrównoważonego rozwoju.

OLA TENGROTH, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 
LESJÖFORS

Nasza szeroka oferta produktów oraz 
solidna wiedza techniczna przyczyniają się 
do wzrostu produktywności, pozwalając 
ograniczyć oddziaływanie naszych klientów 
na środowisko. Aby zapewnić, by nasza 
oferta była najbardziej konkurencyjna na 
rynku, współpracujemy ściśle z wiodącymi 
dostawcami, wyznaczając wysokie standar-
dy w zakresie jakości produktu i wpływu 
na środowisko naturalne. Nasze pozytywne 
środowisko pracy i wysoki poziom etyki 
biznesowej przyczyniają się również do 
zadowolenia zarówno pracowników, jak 
i klientów. W taki sposób zrównoważony 
rozwój umacnia pozycję Beijer Tech jako 
silnego konkurenta.

STAFFAN ANDERSSON, DYREKTOR ZARZĄ-
DZAJĄCY BEIJER TECH

DZIAŁALNOŚĆ NASZEGO KONCERNU MUSI BYĆ PROWADZONA W ODPOWIEDZIALNY SPOSÓB,  
ABY MÓGŁ ON SIĘ ROZWIJAĆ. Oznacza to, że bierzemy odpowie-
dzialność za ludzi i środowisko. Przestrzegamy dobrych 
praktyk etyki biznesu z wyraźnym zaangażowaniem 
społecznym i efektywnym korzystaniem z zasobów, 
zmniejszającym nasz wpływ na klimat. Jednocześnie waż-
ne jest, by nasi pracownicy wiedzieli, że ich miejsce pracy 
jest bezpieczne i umożliwia rozwój osobisty, a wszyscy są 
traktowani równo. Musimy również nawiązywać 
oparte na zaufaniu kontakty z naszymi klien-
tami, partnerami biznesowymi oraz innymi 
interesariuszami. Opracowaliśmy Kodeks 
postępowania służący za zbiór wytycznych. 
Kodeks połączony jest między innymi z 
inicjatywą Global Compact Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych, co oznacza, że działamy 
zgodnie z dziesięcioma zasadami ONZ w 
zakresie środowiska i społecznej odpowie-
dzialności biznesu. 

Wprowadziliśmy również system zgła-
szania nieprawidłowości. Pozwala on naszym 
pracownikom na reagowanie na ewentualne 
przypadki niewłaściwego postępowania, 
które może być im trudno poruszyć wewnątrz 
własnej firmy. 

Wymagania dotyczące podejmowania 
odpowiedzialności są jasne. Kodeks postępowa-
nia pomaga w podjęciu tej odpowiedzialności na 
poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Kodeks 
wspiera naszą codzienną pracę, w której poprzez 
jasno zdefiniowane cele zrównoważonego rozwoju i 
efektywne działania ukazujemy, co należy osiągnąć. 
Pomocą jest też dobrze pojęta kultura przedsię-
biorstwa. W Beijer Alma kulturę tę cechuje jasny 
przekaz i otwartość, tolerancja i dostęp do informacji, 
pomagające realizować nasze dążenia do zrównowa-
żonego rozwoju.

HENRIK PERBECK,  
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY I SZEF KONCERNU ALMA

3

Nasza odpowiedzialność za ludzi i środowisko



Odpowiedzialna działalność gospodarcza

Najważniejszym celem Beijer Alma jest tworzenie wartości dodanej dla klientów, udziałowców, partnerów i pracow-
ników. Ta wartość dodana polega na przyczynianiu się na różne sposoby do powstawania korzyści finansowych, 
takich jak lepsza rentowność i konkurencyjność klientów, atrakcyjne zyski dla akcjonariuszy oraz wynagrodzenia 
rynkowe i przyjazne warunki dla pracowników. Musimy tworzyć wartość dodaną bez narażania na szwank naszych 
ambicji dotyczących jakości i zrównoważonego rozwoju. Tym samym odpowiedzialność za środowisko, odpowie-
dzialność społeczna i dobra etyka biznesu stają się oczywistymi elementami naszej codziennej działalności i długo-
falowej strategii koncernu. 

Koncepcja odpowiedzialnej działalności gospodarczej koncernu Beijer Alma opiera się na celach ONZ Global 
Compact oraz na innych międzynarodowych porozumieniach. Norma dotycząca odpowiedzialności społecznej (ISO 
26000) również przyświecała przy tworzeniu kodeksu postępowania. Kodeks pokazuje, w jaki sposób bierzemy odpo-
wiedzialność za wpływ, jaki nasza działalność i produkty mają zarówno na środowisko, jak i na całe społeczeństwo. 

CZŁOWIEK, ŚRODOWISKO I ETYKA BIZNESOWA
Kodeks postępowania skupia się na trzech głównych zagadnieniach tematycznych: człowiek i społeczeństwo, środo-
wisko oraz etyka biznesu. Ponadto podsumowujemy stanowiska Grupy dotyczące partnerów biznesowych, jakości i 
odpowiedzialności za produkt. W ten sposób kodeks odzwierciedla to, jak pracujemy ze zrównoważonym łańcuchem 
wartości. W każdym obszarze kodeks opisuje podejście, za którym się opowiadamy, a wszyscy pracownicy są zobo-
wiązani do przestrzegania wytycznych tego kodeksu. Kodeks jest zbiorem zasad, ale to dzięki jego zastosowaniu w 
życiu codziennym ambicje stają się rzeczywistością. W ten sposób staje się on odpowiedzialnością, którą podejmuje-
my razem.

Poprzez kodeks postępowania:
 ■ Przestrzegamy prawa, ONZ Global Compact, Konwencji Praw Dziecka ONZ oraz innych umów i wytycznych mię-

dzynarodowych.
 ■ Bierzemy pod uwagę oczekiwania finansowe naszych interesariuszy i tworzymy wartość dla klientów i akcjonariu-

szy.
 ■ Odpowiedzialność społeczna jest zintegrowana w całej Grupie i jest praktykowana w relacjach z pracownikami, 

klientami, partnerami biznesowymi, właścicielami i innymi interesariuszami.
 ■  Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu w społeczeństwie.

DOTYCZY WSZYSTKICH 
Kodeks wraz z zasadami zarządzania korporacyjnego i innymi wytycznymi Grupy funkcjonuje jako rama. Dotyczy 
wszystkich pracowników, menedżerów i członków zarządu Beijer Alma, niezależnie od tego, gdzie na świecie się 
znajdują. Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą przestrzegać kodeksu postępowania i wprowadzać podobne 
wytyczne w swoich działalnościach.
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ONZ Global Compact to 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju, 
które zostały opracowane i zatwierdzone w roku 1999. Ich zadaniem jest 
zniesienie biedy i głodu, urzeczywistnienie korzystania z praw człowieka 
wszystkim ludziom, pomoc w osiągnięciu równouprawnienia i samode-
cyzyjności przez wszystkich oraz zapewnienie trwałej ochrony naszej pla-
necie i jej bogactwom naturalnym. Koncern Beijer Alma wybrał dziewięć 
celów, które najsilniej korelują z naszymi staraniami na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju i pełnią funkcję kompasu dla naszych działań.

Cel 4. Dobra jakość edukacji dostępnej dla wszystkich – zapewnienie 
wysokiej jakości kształcenia, równego i otwartego dla wszystkich oraz 
promowanie stałego uczenia się.
Oferujemy naszym pracownikom możliwości rozwoju zawodowego i 
zawodowych umiejętności oraz współpracujemy ze szkołami, uniwersyte-
tami, instytucjami naukowymi oraz sieciami przemysłowymi i uczestni-
czymy w ich projektach.

Cel 5. Równość płci – osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienie samo
decyzyjności kobiet i dziewcząt.
Nie traktujemy nikogo odmiennie ze względu na wyznanie, płeć, wiek, 
niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, poglądy politycz-
ne, pochodzenie społeczne lub etniczne, a także wspieramy i pomagamy 
rozwijać różnorodność.

Cel 7. Zrównoważona i dostępna dla wszystkich energia – zapewnienie 
dostępu do ekonomicznie przystępnej, niezawodnej, zrównoważonej i 
nowoczesnej energii dla wszystkich.
Efektywnie wykorzystujemy wodę, energię, materiały, surowce i inne zaso-
by naturalne z myślą o gospodarności i zrównoważonym rozwoju.

Cel 8. Wzrost gospodarczy i godne warunki pracy – działania na rzecz 
trwałego, otwartego dla wszystkich i zrównoważonego przyrostu ekono
micznego, pełnego i produktywnego stopnia zatrudnienia z przyzwoitymi 
warunkami pracy dla wszystkich pracowników.
Pracowników traktujemy uczciwie, godnie i z szacunkiem, szanujemy 
również prawo wszystkich pracowników do zrzeszania się. Naszym 
najważniejszym celem biznesowym jest rentowny przyrost, zapewniający 
długotrwały pomyślny rozwój koncernu Beijer Alma i oznaczający odpo-
wiedzialność za człowieka i środowisko naturalne.

Cel 9. Zrównoważona innowacyjność, przemysł i infrastruktura – budowa 
silnej infrastruktury, działania na rzecz otwartej i zrównoważonej indu
strializacji oraz promocja innowacji.
Postrzegamy naszą działalność jako cykl – surowce, dostawcy i partnerzy, 
produkty, usługi i klienci – i łączymy w sposób innowacyjny przydatność 
dla środowiska z rentownością biznesową, co przyczynia się do rozwoju 
koncernu.

Cel 12. Zrównoważona konsumpcja i produkcja – zapewnienie zrówno
ważonych wzorców konsumpcyjnych i produkcyjnych.
Nasze produkty muszą spełniać ustalone normy prawne i standardy zdro-
wotne w kwestii użytkowania, oraz wypełniać założenia dotyczące jakości 
i bezpieczeństwa. Oferujemy produkty i rozwiązania przyczyniające się do 
zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego. 

Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu – podejmowanie natychmias
towych działań w celu zwalczania zmian klimatycznych i ich następstw.
Dążymy do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Poprzez regular-
ne analizy monitorujemy, jak zmiany klimatyczne wpływają na naszą 
działalność.

Cel 16. Pokojowo nastawione i niewykluczające nikogo społeczeństwo, 
gdzie Beijer Alma koncentruje się na zadaniu 16.5 – walce z korupcją i 
łapówkarstwem.
Wymagamy od siebie uczciwości we wszystkich dziedzinach naszej 
działalności i oczekujemy tego samego od wszystkich naszych partnerów 
biznesowych. Wszelkie łapówki są zabronione.  Prezenty i inne przywileje 
nie mogą wykraczać poza lokalne zwyczaje i muszą być całkowicie zgodne 
z obowiązującymi przepisami. Wszystkie jednostki i wszyscy pracowni-
cy koncernu muszą stosować się do obowiązujących przepisów prawa, 
zwłaszcza w zakresie konkurencji.

Cel 17. Wprowadzanie w życie i globalne partnerstwo – wzmacnianie 
zasobów przeznaczonych na działania i rewitalizacja globalnego partner
stwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju pozostają pod wpły-
wem oczekiwań interesariuszy, stawiających koncernowi wymagania. 
Oczywistą częścią naszej strategii zrównoważonego rozwoju są działania 
na rzecz sprostania tym wymaganiom. 

Zależności celów Beijer Alma i celów globalnych są zaprezentowane w Ra-
porcie Zrównoważonego Rozwoju, będącym integralną częścią rocznego 
sprawozdania finansowego koncernu.

Cele globalne - kompas
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Strategia zrównoważonego rozwoju

Beijer Alma to międzynarodowa grupa przemysłowa, notowana na sztokholmskiej giełdzie Nasdaq. Naszą koncep-
cją biznesową jest posiadanie i rozwijanie firm o dużym potencjale wzrostu. Działalność koncentruje się na sferze 
produkcji komponentów (Lesjöfors) oraz sprzedaży, produkcji i technologiach niszowych (Beijer Tech). Odpowie-
dzialna działalność gospodarcza jest częścią naszej strategii biznesowej i warunkiem naszego rentownego rozwoju. 
Odpowiedzialność ta opiera się na naszym kodeksie postępowania, najważniejszych kwestiach dotyczących zrów-
noważonego rozwoju, na tym, jak identyfikujemy ryzyko i szanse oraz jak pracujemy z naszym łańcuchem wartości. 
Podsumowując, otwiera to na pracę w zakresie zrównoważonego rozwoju, która przyczynia się do tworzenia lepszego 
świata, stwarza możliwości biznesowe, zmniejsza ryzyko, a także umożliwia spełnienie wymagań i oczekiwań intere-
sariuszy. Strategia zrównoważonego rozwoju bazuje na następujących elementach:

 ■ KODEKS POSTĘPOWANIA. Kodeks stanowi wytyczne dla pracowników i interesariuszy dotyczące tego, jaki mamy 
pogląd na kwestie związane z ludźmi, społeczeństwem, zagadnieniami środowiska naturalnego i etyki biznesu. 
Dotyczy wszystkich w Beijer Alma, bez względu na to, gdzie się znajdują. Kodeks postępowania opiera się na 
prawie międzynarodowym i krajowym, a także wspiera i respektuje inicjatywę ONZ Global Compact oraz inne 
międzynarodowe etyczne wytyczne. 

 ■ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM. Skupienie się na kwestiach zrównoważonego rozwoju, 
które są istotne dla strategii biznesowej Grupy i ważne dla interesariuszy. 

 ■ ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH WARTOŚCI. Perspektywa cykliczności działalności, produktów i usług Beijer Alma. 
 ■ RYZYKO I MOŻLIWOŚCI. Ryzyko jest identyfikowane, analizowane i minimalizowane. Możliwości związane ze zrów-

noważonym rozwojem są wykorzystywane i pozytywnie wpływają na naszą działalność. 
 ■ CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Długoterminowe cele całego koncernu w ważnych obszarach. Uzupełnieniem są 

szczegółowe cele i plany działania w jednostkach Grupy.

PRACA W PRAKTYCE
 ■ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Delegowana odpowiedzialność oznacza, że prace operacyjne nad zrównoważonym rozwojem 

są dostosowywane i wykonywane w różnych jednostkach spółek Grupy.
 ■ ISO 14001. Koncentracja na systematycznej pracy nad ciągłym doskonaleniem, zwłaszcza w ramach systemu zarzą-

dzania środowiskowego ISO 14001. 
 ■ MONITOROWANIE I KOMUNIKACJA. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są regularnie monitorowane, a ko-

munikację z różnymi interesariuszami koncernu cechuje przejrzystość, głównie poprzez Raport zrównoważonego 
rozwoju będący integralną częścią Sprawozdania finansowego.

ODPOWIEDZIALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
Strategia odpowiedzialnej działalności gospodarczej wywodzi się z kodeksu postępowania, ważnych 
kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, naszego identyfikowania ryzyka i możliwości oraz 
pracy z łańcuchem wartości. Jednym słowem strategia pomaga tworzyć zrównoważony i przynoszą-
cy zyski rozwój w koncernie Beijer Alma.
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Dziesięć zasad zawartych w ONZ Global Compact pomaga 
skoncentrować się na obszarach, które są ważne dla nas i naszych 
interesariuszy, na przykład zmniejszony wpływ na środowisko, 
bezpieczne miejsca pracy, szacunek dla praw człowieka i rozsądne 
zasady biznesowe.

Ludzie i społeczeństwo

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA
 ■ Traktujemy wszystkich pracowników sprawiedliwie, z godnością i szacunkiem.
 ■ Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na religię, płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodo-

wość, poglądy polityczne, pochodzenie społeczne lub etniczne.
 ■ Wspieramy i rozwijamy różnorodność.
 ■ Nie nękamy, nie grozimy ani nie dyskryminujemy.
 ■ Szanujemy prawo wszystkich pracowników do organizowania się.
 ■ Nie akceptujemy pracy dzieci, pracy nielegalnej lub pracy przymusowej i nie tolerujemy wszelkiego rodzaju han-

dlu ludźmi, w tym prostytucji i innego rodzaju handlu seksem.

DOBRE ŚRODOWISKO PRACY
 ■ Nasze działania muszą być prowadzone tak, aby przepisy dotyczące środowiska pracy były przestrzegane z do-

brym marginesem. 
 ■ Dążymy do całkowitego wyeliminowania wypadków przy pracy i nie idziemy na kompromis w zakresie bezpie-

czeństwa i higieny w miejscu pracy.
 ■ Działamy zapobiegawczo i systematycznie, aby stworzyć dobre i bezpieczne środowisko pracy.
 ■ Oferujemy pracownikom możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności zawodowych.

WYRAŹNE ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE
 ■ W miarę możliwości angażujemy się w społeczności, w których Beijer Alma prowadzi działalność. Staramy się 

zatrudniać i rozwijać lokalnych pracowników i menedżerów.
 ■ Priorytetowo traktujemy wsparcie i współpracę sponsorską z organizacjami, które podzielają nasze wartości i 

przynoszą korzyści społecznościom, w których działamy.
 ■ Uczestniczymy we współpracy i we wspólnych projektach ze szkołami, uniwersytetami, instytutami badawczymi i 

sieciami przemysłowymi.
 ■ W kwestiach politycznych zajmujemy stanowisko neutralne. Nazwa firmy lub środki finansowe Beijer Alma nie 

mogą być wykorzystywane w kontekście politycznym.



Poprzez systematyczną i zorientowaną na cel pracę z kwestiami 
środowiskowymi, tworzymy zarówno korzyści biznesowe, jak i korzyści 
środowiskowe.

Środowisko

PROFILAKTYCZNE PRACE NA RZECZ ŚRODOWISKA
 ■ Nasze działania muszą być prowadzone w taki sposób, aby przepisy dotyczące ochrony środowiska były 

przestrzegane z dobrym marginesem. 
 ■ Musimy dobrze przewidywać nowe prawodawstwo, by w odpowiednim czasie uchwycić wymagania i życze-

nia klientów oraz innych interesariuszy.
 ■ Działamy prewencyjnie i z długoterminowymi celami, aby zmniejszyć wpływ na środowisko. W tej pracy 

kierujemy się zasadą ostrożności. 
 ■ Dążymy do redukcji emisji gazów wpływających na klimat. Poprzez regularne analizy oceniamy, jak zmiany 

klimatu wpływają na działalność. 
 ■ Efektywnie wykorzystujemy wodę, energię, materiały, surowce i inne zasoby naturalne z myślą o gospodar-

ności i zrównoważonym rozwoju.
 ■ Przy zakupie surowców, produktów chemicznych, opakowań i wyborze metod dystrybucji bierzemy pod 

uwagę aspekty środowiskowe i zdrowotne.
 ■ Jesteśmy dobrze przygotowani na sytuacje awaryjne, systematycznie identyfikując i oceniając ryzyko wypad-

ków, pożarów i niekontrolowanych wycieków do środowiska.
 ■ Zapewniamy otwarte, regularne i rzeczowe informacje na temat naszej pracy na rzecz zrównoważonego 

rozwoju.
 ■ Systematycznie pracujemy nad kwestiami środowiskowymi. Certyfikowane systemy zarządzania środowi-

skowego zgodnie z ISO 14001 muszą być dostępne w jednostkach, w których jest to istotne.
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Etyka biznesowa

DOBRA ETYKA BIZNESOWA
 ■ Wymagamy uczciwości i szczerości w naszej własnej działalności i tego samego oczekujemy od naszych partnerów 

biznesowych.
 ■ Wszelkie łapówki są zabronione. Wszelkie formy rekompensaty dla agentów, dostawców i innych partnerów bizneso-

wych dotyczą wyłącznie rzeczywistych towarów lub usług.
 ■ Prezenty i inne korzyści mogą być częścią oczekiwanej gościnności, ale nie mogą wykraczać poza lokalne zwyczaje i 

muszą być w pełni zgodne z lokalnym prawem.
 ■ Wszystkie jednostki i pracownicy w Grupie muszą przestrzegać przepisów dotyczących konkurencji.
 ■ Wszyscy pracownicy muszą unikać konfliktów interesów między prywatnymi sprawami finansowymi a działalnością 

biznesową firmy.
 ■ Wszystkie transakcje biznesowe dokonywane w spółce Grupy muszą być wyraźnie widoczne w księgowości spółki, 

która musi być prowadzona zgodnie z zasadami Grupy oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunko-
wości.

 ■ Zapewniamy, że pracownicy - bez ryzyka osobistych konsekwencji - mogą alarmować o istotnych nieprawidłowo-
ściach, tzw. funkcja sygnalizowania (whistleblowing).

 ■ Musimy stosować rozsądne zasady biznesowe oraz być odpowiedzialnym i umiarkowanym w naszej reklamie i 
marketingu.

 ■ Szanujemy prawo własności oraz prawo do wartości niematerialnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC AKCJONARIUSZY
Chronimy inwestycje akcjonariuszy i dążymy do uzyskania konkurencyjnych, stale rosnących zysków. Nasze zasady 
zarządzania w koncernie zapewniają warunki do aktywnego i odpowiedzialnego posiadania: mamy zrównoważony po-
dział odpowiedzialności pomiędzy Walne Zgromadzenie, Zarząd, Dyrektora Generalnego i audytora, a także otwartość i 
przejrzystość wobec wszystkich interesariuszy. Relacja między Beijer Alma a udziałowcami opiera się na następujących 
zasadach:

 ■ Kiedy podejmowane są decyzje dotyczące strategii przewodnich i alternatywnych działań, zawsze brany jest pod 
uwagę zysk z zainwestowanych przez akcjonariuszy pieniędzy.

 ■ Na bieżąco informujemy akcjonariuszy o działalności, zyskach, ryzyku i strategiach Grupy. Odbywa się to zgodnie z 
zasadami obowiązującymi na giełdach, na których notowana jest akcja Beijer Alma. 

 ■ Informacje ważne dla naszych interesariuszy należy zawsze przekazywać, gdy tylko pozwalają na to okoliczności.

PRZEMYŚLANA KOMUNIKACJA 
 ■ Nasza komunikacja musi być prosta i uczciwa oraz zgodna z obowiązującymi przepisami, zasadami i standardami. 

Musimy być otwarci i poprawni w ramach odpowiedniej poufności biznesowej.
 ■ Utrzymujemy bliskie relacje z naszymi interesariuszami, a komunikacja opiera się na regularnych kontaktach, przej-

rzystości i dobrej etyce biznesowej.
 ■ Szanujemy wolność każdego pracownika do wypowiedzi w sprawach, które go osobiście dotyczą. W sprawach doty-

czących działalności Beijer Alma, w imieniu koncernu mogą zabierać głos wyłącznie przedstawiciele kierownictwa 
właściwej firmy. Zapytania dotyczące działalności Beijer Alma należy zatem kierować do lokalnego kierownictwa 
firmy, kierownictwa spółek zależnych lub kierownictwa grupy. Wszelkie informacje zewnętrzne, które mogą mieć 
wpływ na cenę akcji, muszą być dostarczone przez Zarząd, Dyrektora Generalnego lub Dyrektora Finansowego.
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Zrównoważony łańcuch wartości

PARTNERZY BIZNESOWI
 ■ Cenimy współpracę z naszymi partnerami biznesowymi, takimi jak dostawcy, podwykonawcy, partnerzy, agenci i 

dystrybutorzy. 
 ■ Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi będą przestrzegać zasad etyki społecznej, biznesowej i środowiskowej 

naszego kodeksu postępowania oraz międzynarodowych wytycznych wspieranych przez Beijer Alma. Oczekujemy 
od nich również stosowania tych samych wymagań i wartości wobec własnych partnerów biznesowych.

 ■ Chcemy, aby nasi partnerzy biznesowi dokładali wszelkich starań, aby ich działania, produkty i usługi nie miały 
negatywnego wpływu środowisko, zdrowie ludzkie i społeczeństwo.

 ■ Zachęcamy naszych partnerów biznesowych do wprowadzenia certyfikowanych systemów zarządzania jakością, 
środowiskiem i środowiskiem pracy. 

 ■ Regularnie monitorujemy osiągnięcia naszych partnerów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jeśli nie spełnią 
naszych wymagań, może to skutkować z naszej strony żądaniami działań usprawniających lub zakończeniem 
współpracy. 

 ■ Przeprowadzamy procedury kontrolne w celu ustalenia z uzasadnioną pewnością, że niektóre metale  (minerały 
konfliktowe) nie pochodzą z obszarów konfliktu zbrojnego.

WŁAŚCIWA JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW I DOSTOSOWANIE DO ŚRODOWISKA
 ■ Musimy zawsze spełniać wymagania, potrzeby i oczekiwania klientów, dostarczając usługi i produkty o odpowied-

niej jakości.
 ■ Nasze produkty muszą być zgodne według umowy z normami prawnymi i normami zdrowotnymi dotyczącymi 

użytkowania. 
 ■ Informacje dotyczące sposobu użytkowania produktów są zawsze prawidłowe i jasne, na przykład dotyczące bez-

piecznej i przyjaznej dla środowiska instalacji, konserwacji, przechowywania i ostatecznej utylizacji.
 ■ Bierzemy pod uwagę aspekty związane z jakością i bezpieczeństwem naszych produktów oraz oferujemy produkty 

i rozwiązania, które przyczyniają się do zmniejszenia wpływu na środowisko. 
 ■ Pracujemy systematycznie. Certyfikowane systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001 - i/lub określone dla 

poszczególnych branż systemy certyfikacji – muszą być dostępne w jednostkach, w których ma to zastosowanie.

Aby praca na rzecz zrównoważonego rozwoju przynosiła rezultaty, 
współpracujemy i stawiamy wymagania naszym partnerom 
biznesowym. Spełniamy również wymagania klientów dotyczące 
odpowiedniej jakości produktów i usług.
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Odpowiedzialna działalność gospodarcza na co dzień

ZASADY DAJĄ WSKAZÓWKI
Kodeks postępowania zawiera podstawowe wartości Grupy Beijer Alma. 
W kwestiach dotyczących np. środowiska, środowiska pracy, jakości i 
komunikacji spółki Grupy muszą opracować własne, szczegółowe wytycz-
ne. Takie wytyczne są opracowywane w ramach systemów zarządzania 
firmami. Poziom ambicji musi odpowiadać temu, co określono w kodeksie 
postępowania Grupy. 

ORGANIZACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Dyrektor generalny ponosi całkowitą odpowiedzialność za stosowanie 
zasad odpowiedzialnego biznesu. Jednocześnie Grupa będzie prowadzić 
szkolenia, rozpowszechniać informacje i prowadzić działania pokontrolne, 
które zapewniają wysoki poziom znajomości kodeksu postępowania. W 
codziennej działalności odpowiedzialność za stosowanie kodeksu delego-
wana jest na menedżerów spółek Grupy. Kodeks jest zawarty w wewnętrz-
nych programach szkoleniowych firm, które obejmują również odrębne 
szkolenie z etyki biznesu. Menedżerowie muszą działać w taki sposób, aby 
byli wzorami do naśladowania w stosowaniu wytycznych.

CIĄGŁE DOSKONALENIE
Kodeks postępowania opiera się w dużej mierze na pracy nad ciągłym 
doskonaleniem. Poprzez systematyczną pracę zmniejszamy wpływ na 
środowisko, poprawiamy środowisko pracy i wdrażamy inne działania 
usprawniające. Ważne są dla nas środki zapobiegawcze i stosowanie 
zasady ostrożności. 

ZERO TOLERANCJI
W kilku obszarach kodeksu postępowania mamy zasadę zero tolerancji 
wobec odmiennych zachowań. Dotyczy to na przykład sposobu, w jaki 
przestrzegamy przepisów, stosowania praw człowieka oraz kwestii związa-
nych z przekupstwem, korupcją i prawem konkurencji.

SYSTEM ZARZĄDZANIA
Systemy zarządzania środowiskiem (ISO 14001) i jakością (ISO 9001) 
muszą być dostępne we wszystkich jednostkach produkcyjnych, a także w 
innych operacjach, w których jest to uzasadnione certyfikowanymi syste-
mami zarządzania. W przypadku jednostek z niewielką liczbą pracowni-
ków systemy zarządzania nie muszą być certyfikowane zewnętrznie. 

MONITOROWANIE I RAPORTY
Regularnie śledzimy prace nad zrównoważonym rozwojem i odpowie-
dzialną przedsiębiorczością w naszych firmach. Kontynuacja odbywa 
się za pomocą corocznych kwestionariuszy, informacji zwrotnych i 
formalnych audytów. Wyniki koncernu są zgłaszane do sprawozdania 
zrównoważonego rozwoju, które jest zintegrowane z raportem rocznym. 
Raportowanie jest zgodne z międzynarodowymi wytycznymi i przepisami 
dotyczącymi obowiązkowej sprawozdawczości dotyczącej zrównoważo-
nego rozwoju dla dużych firm. Spełnia również wymagania ONZ Global 
Compact dotyczące regularnego raportowania działań i wyników.

ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ
To właśnie efektywne zarządzanie biznesem, długoterminowe posiada-
nie i odpowiedzialna działalność gospodarcza torują drogę do tworzenia 
wartości. Tworzenie wartości polega na tym, że dostarczamy produkty i 
usługi, które mają wysoką wartość dla klienta, tj. ulepszamy, usprawniamy, 
wzmacniamy, zapewniamy oszczędności lub w inny sposób rozwijamy 
działalność klienta. Kiedy nasze firmy dostarczają takie wartości dla 
klientów, mogą poprawić marże swoich produktów i usług, co zwiększa 
rentowność, a w dłuższej perspektywie wartość firm i całego koncernu. 
Stwarza to większą wartość dla akcjonariuszy Beijer Alma. 

Skuteczne zarządzanie opiera się na odpowiedzialności, otwartości, 
etycznym postępowaniu, poszanowaniu działań naszych interesariuszy 
oraz obowiązujących przepisów. Nasze narzędzia decyzyjne opierają się 
na tym, że:

 ■ Efektywnie wykorzystywane są zasoby gospodarcze, naturalne i ludzkie.
 ■ Zdrowie i bezpieczeństwo są na pierwszym miejscu.
 ■ Dążymy do kultury korporacyjnej, w której odpowiedzialność środowi-

skowa i społeczna są stosowane i wspierane.
 ■ Równoważymy naszą długoterminową strategię z wymaganiami i 

poglądami społeczeństwa i innych interesariuszy. 
 ■ Rozmawiamy z naszymi interesariuszami na temat zrównoważonego 

rozwoju i słuchamy ich opinii.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE 
Strategią, celami i kontynuacją prac nad zrównoważonym rozwojem 
zajmuje się zarząd Beijer Alma oraz grupa obejmująca dyrekto-
rów generalnych i menedżerów ds. zrównoważonego rozwoju z 
Lesjöfors i Beijer Tech. Ta praca jest koordynowana przez naszego 
kierownika ds. zrównoważonego rozwoju Annę Haesert, która 
częściowo jest odpowiedzialna za strategiczną pracę Grupy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, a częściowo wspiera i koordynuje 
wysiłki podejmowane w spółkach Grupy.



System zgłaszania nieprawidłowości

Atmosfera biznesowa w Beijer Alma musi być przejrzysta, a poziom etyki wysoki. W związku z tym chcemy już na wcze-
snym etapie wyłapywać wszelkie nieprawidłowości. Dlatego mamy system dla sygnalistów (whistleblowing), w którym 
można zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości. Jest on używany, gdy pracownik lub inna osoba odkryje zachowania, 
które mogą być nieetyczne lub nielegalne. 

OBSŁUGA ZEWNĘTRZNA
Aby zapewnić anonimowość, nasz system zgłaszania nieprawidłowości jest obsługiwany przez zewnętrzną firmę, w któ-
rej zarówno powiadomienie, jak i dalszy dialog są szyfrowane i chronione hasłem. Jednocześnie mamy nadzieję, że pra-
cownicy i inni interesariusze nie mają obaw przed bezpośrednim kontaktem z nami w przypadku pytań lub podejrzeń. 

PRZEZ INTERNET 
Usługa systemu zgłaszania nieprawidłowości jest dostępna pod następującym adresem internetowym: beijeralma.
whistlelink.com, ale można również uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem linku na stronie głównej Beijer Alma. 
Zgłaszający wypełnia i przesyła raport. Następnie firma zewnętrzna ocenia, czy zgłoszenie nadaje się do rozpatrzenia w 
ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości koncernu i przekazuje informację zwrotną zgłaszającemu.
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Wyjaśnienia niektórych pojęć

KODEKS POSTĘPOWANIA: Kodeks postępowania to dobrowolne wytyczne dotyczące tego, jak firma lub organizacja 
powinna prowadzić swoje działania w sposób prawidłowy etycznie, społecznie i wobec środowiska. 
Kodeks postępowania Beijer Alma opiera się między innymi na podstawowych konwencjach dotyczących prawa 
pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (agencji ONZ), Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Konwencji o Prawach 
Dziecka oraz dziesięciu zasadach ONZ Global Compact. Inspiracją dla nas była również norma ISO 26000, która jest 
standardem społecznej odpowiedzialności.

ONZ GLOBAL COMPACT: Inicjatywa Global Compact zaistniała na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w 1999 
roku. Celem Global Compact jest aktywna odpowiedzialność firm w ramach dziesięciu uznanych na arenie między-
narodowej zasad w czterech obszarach: prawa człowieka, prawo pracy, środowisko oraz walka z korupcją. Beijer 
Alma dołączyła do Global Compact w roku 2015.

SYSTEM JAKOŚCI: Norma ISO 9001 opiera się na kilku podstawowych zasadach i jest używana przez miliony organi-
zacji na całym świecie. Punktem wyjścia są potrzeby klientów i na tej podstawie organizacja dokonuje przeglądu 
wewnętrznych metod pracy w celu obniżenia kosztów. Jeśli organizacja spełnia wszystkie wymagania, może zostać 
certyfikowana. Wiele firm w Beijer Alma posiada certyfikat ISO 9001.

SYSTEM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI: System ten umożliwia pracownikom alarmowanie, gdy dzieje się coś niepo-
żądanego. Funkcja ta jest wykorzystywana, gdy pracownicy czują, że nie mogą zgłosić wykrycia poważnych zagrożeń 
w swojej własnej organizacji.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO: System zarządzania środowiskowego służy do urzeczywistniania polityki 
środowiskowej organizacji i zarządzania aspektami środowiskowymi. Celem jest zmniejszenie wpływu na środo-
wisko poprzez ciągłe doskonalenie. W koncernie Beijer Alma stosuje się ISO 14001, który jest międzynarodowym 
standardem systemów zarządzania środowiskowego. 

ZASADA OSTROŻNOŚCI: Zasada ostrożności oznacza, że my – w sytuacjach, gdy podejrzewamy zagrożenia dla środowi-
ska i zdrowia, ale nie mamy wystarczającej wiedzy na temat tych zagrożeń – nie odkładamy i nie wstrzymujemy się 
od podjęcia decyzji o odpowiednich środkach ochronnych. 

ZMIANY KLIMATU: Kodeks postępowania odnosi się do zmian klimatycznych spowodowanych emisją gazów cieplar-
nianych w wyniku zużycia energii przez Beijer Alma. Obejmuje to na przykład ogrzewanie budynków, transport i 
zakupioną energię elektryczną. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: Zrównoważony rozwój można postrzegać jako równowagę między ekonomią, czynnikami 
społecznymi i środowiskiem. Zrównoważony rozwój polega na zaspokajaniu dzisiejszych potrzeb bez narażania 
zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb. 




