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ZASADY WEWNĘTRZNE TIKKURILA 
 
 
Od prawie 160 lat firmę Tikkurila budują ludzie pracujący na jej sukces. Naszą 
ambicją dzisiaj jest zainspirowanie ludzi do zmieniania otoczenia, by zadbać o 
lepszą przyszłość.  

Nasze wartości — Wiarygodność, Innowacyjność i Profesjonalizm -  — są 
fundamentem Zasad Tikkurila (House Rules). Zasady obejmują dziesięć 
najważniejszych wymagań dotyczących postępowania w biznesie.   

Dodatkowe materiały pomocnicze i szczegółowe informacje uzupełniające  
Zasady Tikkurila zawarte są w innych politykach, procedurach i instrukcjach 
wewnętrznych firmy. 

Przestrzeganie Zasad Tikkurila zapewnia możliwość uzyskiwania najlepszych 
rezultatów w pracy i nie tylko. Możemy zawsze być dumni z firmy Tikkurila bez 
względu na to, czy aktualnie zmagamy się z poważnym wyzwaniem, czy 
świętujemy sukces — zawsze działamy uczciwie, sprawiedliwie i zgodnie z 
prawem.  

Niniejsze Zasady Tikkurila zostały sprawdzone przez Zespół ds. Audytu 
Tikkurila (Audit Committee) i zatwierdzone przez Radę Dyrektorów (Board of 
Directors). Obowiązują one wszystkich pracowników firmy Tikkurila, łącznie z 
kadrą kierowniczą, Zarządem, jak również osoby działające w imieniu firmy 
Tikkurila, takie jak konsultanci zewnętrzni.  

Należy dokładnie zapoznać się z Zasadami Tikkurila. Wszyscy mamy 
obowiązek stosować Zasady zarówno wewnętrznie,  jak również wobec 
naszych partnerów biznesowych. W razie podejrzenia nieprzestrzegania 
Zasad, naszym obowiązkiem jest zgłoszenie  wątpliwości i podjęcie 
odpowiedniego działania.  

Zasady Tikkurila opisują standardy zachowań obowiązujące w firmie w 
odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej. Przestrzegając tych 
zasad, pomagamy firmie Tikkurila w osiąganiu dalszych sukcesów.  

  



 

Zasada nr 1: POSTĘPUJEMY ZGODNIE Z PRAWEM I NORMAMI ETYCZNYMI 
W BIZNESIE  
 
Zawsze postępujemy zgodnie z  literą prawa. Dążymy do zachowania 
etycznych standardów biznesowych; jesteśmy uczciwi, sprawiedliwi, 
transparentni i odpowiedzialni. Etycznego działania oraz zachowania takich 
samych wysokich standardów oczekujemy od naszych partnerów 
biznesowych.  

Co więcej, przestrzegamy polityk wewnętrznych  i instrukcji obowiązujących w 
firmie Tikkurila.  

Rozumiemy, że nieznajomość prawa i zasad nie zwalnia z obowiązku ich 
przestrzegania i nie usprawiedliwia naruszania obowiązujących w firmie  
Tikkurila polityk i instrukcji. Jeśli nie wiemy, co zrobić w danej sytuacji, mamy 
obowiązek znaleźć rozwiązanie lub poprosić o pomoc.   

 

Zasada nr 2: PRZESTRZEGAMY REGUŁ UCZCIWEJ KONKURENCJI 
 
Przestrzegamy przepisów i regulacji dotyczących konkurowania, w tym zasad 
uczciwej konkurencji. Wspieramy efektywne konkurowanie i nigdy nie 
zawieramy zabronionych porozumień ani umów dotyczących cen, warunków 
sprzedaży, podziału rynku lub podziału klientów. Surowo zabronione jest 
udostępnianie konkurencji informacji dotyczących np. cen, struktury kosztów, 
wielkości produkcji, warunków sprzedaży, planów dotyczących produktów lub 
przedsięwzięć marketingowych, klientów lub innych ważnych z punktu widzenia 
interesów firmy. Uczestnicząc w imprezach i spotkaniach branżowych, nie 
wolno rozmawiać z konkurencją o żadnych poufnych i wrażliwych danych firmy 
Tikkurila.  

Nigdy nie angażujemy się w nieuczciwe lub mylące praktyki reklamowe mające 
na celu wprowadzanie klienta w błąd w odniesieniu do pochodzenia naszych 
produktów. Nie łamiemy przepisów o ochronie znaków towarowych i nie 
rozpowszechniamy nieprawdziwych informacji. Cała nasza komunikacja 
skierowana do klientów i partnerów musi być zgodna z prawdą. Dotyczy to 
informacji o produktach, treści reklamowych i innych.   

 



Zasada nr 3: CHRONIMY ŚRODKI, ZASOBY I INFORMACJE 
 

Chronimy fizyczne i niefizyczne zasoby firmy Tikkurila i traktujemy je z należytą 
troską. Chronimy zasoby przed utratą i nie powierzamy ich osobom 
nieupoważnionym. Nigdy nie używamy środków pieniężnych ani innych 
zasobów niezgodnie z prawem, tj. w celu uzyskania osobistych korzyści lub w 
inny niedozwolony sposób. Chronimy informacje poufne; udostępniamy je 
wyłącznie osobom uprawnionym, którym takie dane są niezbędne do 
wykonywania obowiązków służbowych.  

Zasady przedstawione powyżej odnoszą się również do zasobów i środków, 
które powierzają nam klienci i kontrahenci. 

W przypadku uzyskania dostępu do informacji, których nie powinniśmy znać, 
nie wykorzystujemy ich do własnych celów i nikomu ich nie ujawniamy. Zawsze 
zgłaszamy takie sytuacje zgodnie z obowiązującymi procedurami.  

W razie konieczności przekazania informacji poufnych lub danych niejawnych 
firmy osobie trzeciej, zawsze przed przekazaniem informacji podpisujemy 
umowę o zachowaniu poufności. 

 
Zasada nr 4: CENIMY I SZANUJEMY LUDZI 
 

Nasz sukces jest efektem pracy zaangażowanych i zmotywowanych 
pracowników oraz dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy. 
Rozwijamy procedury bezpieczeństwa w miejscu pracy i przestrzegamy ich. 
Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo w miejscu pracy. 
Naszym celem jest całkowite wyeliminowanie wypadków w pracy.  

Realizujemy politykę równych szans i jednakowego traktowania. Nie 
dyskryminujemy nikogo na żadnym tle.   

Traktujemy się z szacunkiem i cenimy różnorodność. Jesteśmy odpowiedzialni 
za tworzenie i utrzymanie środowiska pracy wolnego od molestowania i innych 
niewłaściwych zachowań.  

 

Zasada nr 5: STAWIAMY NA SZCZEROŚĆ I UCZCIWOŚĆ W BIZNESIE  
 



Nie akceptujemy korupcji ani łapówkarstwa w żadnej postaci, w tym prób 
przekupienia urzędników państwowych, niestosownych prezentów, wyrazów 
nieuzasadnionej gościnności ani innych niewłaściwych przysług. 

Konkurujemy uczciwie jakością i ceną naszych innowacyjnych produktów, a nie 
poprzez nakłanianie do podejmowania określonych decyzji biznesowych w 
zamian za korzyści. Surowo zabronione jest także akceptowanie korzyści 
osobistych, jak i żądanie takich korzyści.  

Możemy akceptować upominki i rozrywkę zgodne ze zwyczajowymi praktykami 
w zakresie gościnności, gdy gościnność ta jest związana z jasno określonym 
celem biznesowym i jest odpowiednio udokumentowana, a jej wartość jest 
rozsądna i odpowiednia w kontekście relacji biznesowej.  Nie przyjmujemy ani 
nie wręczamy upominków w formie gotówki ani jej ekwiwalentów. 

Naszym celem jest prowadzenie interesów z partnerami o dobrej reputacji, 
którzy zawsze działają zgodnie z prawem i korzystają z legalnych źródeł 
finansowania. Zachowujemy czujność i zgłaszamy podejrzane transakcje. 
Przestrzegamy wszystkich wymagań dotyczących księgowania, rejestrowania 
i raportowania płatności, które realizujemy i otrzymujemy. 

 
Zasada nr 6: UNIKAMY KONFLIKTU INTERESÓW 
 
Postępujemy zgodnie z najlepiej pojętym interesem firmy Tikkurila. Oznacza 
to, że nie pozwalamy, aby nasze osobiste korzyści lub interesy wpływały na 
podejmowane przez nas decyzje w biznesie, kiedy nasz osobisty interes jest 
lub może być sprzeczny z interesami firmy Tikkurila.  

Nie podejmujemy zewnętrznych aktywności zawodowych, które mogą 
niekorzystnie wpływać na wykonywanie przez nas obowiązków służbowych w 
Tikkurila. W przypadku, kiedy chcemy taką aktywność podjąć, zawsze należy 
uprzednio uzyskać stosowną zgodę.  

Reprezentując firmę Tikkurila w sprawach biznesowych, nie pozwalamy, by 
bliskie relacje osobiste wpływały na nasze profesjonalne oceny i decyzje 
zawodowe.  

Należy zgłaszać wszelkie przypadki faktycznego lub potencjalnego konfliktu 
interesów. To samo dotyczy wszelkich pozostałych relacji osobistych, które 
mogą w jakikolwiek sposób przeszkadzać w odpowiednim wykonywaniu 
obowiązków służbowych w Tikkurila. 



 

Zasada nr 7: DBAMY O JAKOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
 

Naszych klientów stawiamy na pierwszym miejscu, zależy nam na ich zaufaniu, 
dlatego ogromną wagę przykładamy do jakości i bezpieczeństwa produktów. 
Wszystkie produkty Tikkurila muszą spełniać lub przekraczać nasze 
wewnętrzne standardy, a także normy  ustanowione przez prawo i organizacje 
branżowe. 

Promujemy aspekty ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i etyczne w całym 
naszym łańcuchu wartości. Dokładamy wszelkich starań, by realizować te cele 
na wszystkich etapach naszej działalności, włączając innowacje, badania i 
rozwój, zaopatrzenie i produkcję, planowanie rozwiązań, w tym także 
opakowania. Stale wdrażamy nowe, bardziej przyjazne środowisku surowce.  

Szanujemy prawa człowieka uznawane na świecie i przestrzegamy ich. 
Stanowczo sprzeciwiamy się wykorzystywaniu pracy przymusowej i pracy 
dzieci, i tego samego oczekujemy od wszystkich naszych partnerów 
biznesowych. Kodeks postępowania Tikkurila dla dostawców szczegółowo 
opisuje nasze wymagania wobec dostawców i kontrahentów w zakresie 
ochrony środowiska i etyki. 

 

Zasada nr 8: NAJPIERW MYŚLIMY, POTEM DZIAŁAMY 
 

Chcemy być znani jako profesjonaliści postępujący w sposób transparentny, 
rozważny i podejmujący rozsądne decyzje. 

Czasami możemy znaleźć się w sytuacji, w której nie mamy pewności, jak 
należy postąpić. W przypadku wątpliwości, zawsze należy rozważyć wszelkie 
okoliczności. Mamy obowiązek zachowania szczerości wobec nas samych i 
innych osób w odniesieniu do prawdziwych przyczyn naszych zachowań i ich 
konsekwencji.   

Jeśli nie mamy  pewności, czy dane działanie jest dozwolone, powinniśmy 
zadać sobie pytania: Czy postępuję zgodnie z Zasadami Tikkurila? Czy moje 
działanie przyniesie korzyści firmie i dobrze o mnie świadczy? Czy będę się 
czuć komfortowo, gdy przyjdzie mi opowiedzieć o moim działaniu w pracy lub 
publicznie? 



Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „nie”, należy powstrzymać 
się od działania, następnie skonsultować dylemat z przełożonym i poprosić go 
o pomoc. 

 

Zasada nr 9: ZGŁASZAMY WSZELKIE NARUSZENIA ZASAD TIKKURILA  
 

Zdajemy sobie sprawę, że nieprzestrzeganie Zasad Tikkurila może stwarzać 
zagrożenie dla firmy, współpracowników i parterów zewnętrznych.  

Mamy obowiązek niezwłocznego zgłaszania podejrzeń dotyczących 
nieprzestrzegania Zasad Tikkurila swojemu przełożonemu lub osobie 
kierującej odpowiednim działem lub funkcją, przede wszystkim działem 
prawnym lub funkcją HR. Zgłoszenia można dokonać z zachowaniem 
poufności, osoba zgłaszająca nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji 
za zgłoszenie naruszenia w dobrej wierze.  

Można także skorzystać z systemu informowania o nieprawidłowościach w 
firmie Tikkurila: Compliance Questions. Serwis ten prowadzony jest przez 
podmiot zewnętrzny, niezależny od Tikkurila i jest dostępny całą dobę przez 
cały rok. Wszystkie otrzymane zgłoszenia są przetwarzane z zachowaniem 
maksymalnej poufności, w zakresie przewidzianym przez prawo. Nie 
podejmujemy żadnych działań odwetowych za zgłoszenie problemu  
dotyczącego uczciwości.     

Wszystkie zgłoszone naruszenia zostaną odpowiednio zbadane i wyjaśnione. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że łamanie Zasad Tikkurila może skutkować 
działaniami dyscyplinarnymi, w tym rozwiązaniem umowy o pracę. Wszelkie 
podejrzenia działań przestępczych będą zgłaszane policji. 

 

Zasada nr 10: NASZYM OBOWIĄZKIEM JEST PRZESTRZEGANIE PRAWA I 
POLITYKI FIRMY 
 

Wszyscy pracownicy firmy Tikkurila są zobowiązani do regularnego 
uczestnictwa w szkoleniach z zakresu Zasad Tikkurila. Od wszystkich 
menadżerów oczekuje się monitorowania przestrzegania Zasad Tikkurila w 
codziennej pracy.  

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=20tikk11


Dajemy innym przykład znając Zasady Tikkurila, postępując zgodnie z nimi i 
odnosząc się do nich. Od członków naszego zespołu oczekujemy 
odpowiedniego zachowania i maksymalnie ułatwiamy zgłaszanie przypadków 
naruszeń Zasad Tikkurila. Słuchamy uważnie i stosujemy politykę otwartych 
drzwi.  

A co najważniejsze, nigdy nie ignorujemy przypadków naruszeń Zasad. 

Dokładamy wszelkich starań, by przestrzegać prawa i dbać o interesy firmy 
Tikkurila. We wszelkich sprawach związanych z Zasadami Tikkurila zwracamy 
się do bezpośrednich przełożonych, działu prawnego lub działu HR.  
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