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Przedmowa
Niniejszy Standard ma na celu zwiększenie przejrzystości działań Henkla
w sferze publicznej i stanowi wytyczne dla pracowników Henkla w zakresie ich
relacji ze środowiskiem politycznym.
Standard ten jest odzwierciedleniem panującej na świecie tendencji do zwiększania przejrzystości podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań w dziedzinie spraw publicznych.
Jest on oparty na obowiązującym Kodeksie Etyki i jest zgodny z nowym standardem korporacyjnym pt. „Darowizny, Uczestnictwo w Organizacjach i Sponsoring”.
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Zakres i cel

1 Zakres i cel
Proces podejmowania decyzji politycznych, aby
były one sprawiedliwe, odpowiedzialne i rozsądne,
wymaga zaangażowania w dyskusję wszystkich
grup interesariuszy. Dlatego oczekuje się od przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i innych
grup interesów, by przekazywały swoje przemyślane i zróżnicowane opinie, a także by dzieliły się
swoją fachową wiedzą z politykami, organami prawodawczymi i pracownikami tych organów.
Działania biznesowe Henkla są uzależnione od
wyników dyskusji o polityce państwa, od decyzji
politycznych oraz zachowań i debat społecznych,
a jednocześnie same wywierają na nie wpływ.
Dlatego Henkel jest przekonany, że poprzez swoje
uczestnictwo w debatach i decyzjach politycznych
oraz dzielenie się swoją wiedzą może najskuteczniej stawiać czoła wyzwaniom społecznym.
Równocześnie może najlepiej zadbać o to, by interesy pracowników, klientów, konsumentów i akcjonariuszy Henkla były dobrze reprezentowane na
wszystkich szczeblach politycznego i społecznego
dyskursu.
Według Henkla zaangażowanie w dialog z politykami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i innymi zainteresowanymi daje szansę na
znalezienie wspólnie najlepszych rozwiązań.

Mając powyższe na względzie, działania Henkla
w dziedzinie spraw publicznych mają na celu:
• udział w debacie publicznej, w której Henkel
występuje jako odpowiedzialna grupa kapitałowa i podmiot odpowiedzialny społecznie,
• monitorowanie na bieżąco debat naukowych
i politycznych, gdy odnoszą się one do otoczenia
politycznego i do Henkla jako grupy i pracodawcy,
• pełnienie funkcji doświadczonego i zaufanego
partnera w dyskusjach politycznych we wszystkich właściwych obszarach zainteresowania,
a także
• przekazywanie w dyskusjach politycznych niezależnym podmiotom fachowej wiedzy z punktu
widzenia biznesu.
Dążąc do realizowania swoich zobowiązań jako
podmiot odpowiedzialny społecznie oraz mając na
względzie wspomniane wyżej cele, Henkel opracował zasady postępowania w dziedzinie spraw
publicznych, które opisano w niniejszym standardzie korporacyjnym (Sprawy publiczne. Standard
korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy
w dziedzinie spraw publicznych.).
Niniejszy Standard obowiązuje we wszystkich działaniach Henkel AG & Co. KGaA i jej spółek powiązanych („Henkel”) wskazanych w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Henkel AG & Co. KGaA,
zaś jego zakres stosowania jest taki, jak wskazano
powyżej.
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2 O
 gólne zasady Henkla dotyczące
działań w dziedzinie spraw publicznych
Wszelkie działania w dziedzinie spraw publicznych
podejmowane w imieniu Henkel należy uzgadniać
z wyprzedzeniem z Działem Międzynarodowych
Relacji Rządowych i Spraw Publicznych Henkel AG
& Co. KGaA. Działania te muszą być także zgodne
z następującymi obowiązkowymi wymaganiami:

2.1 Przestrzeganie prawa i standardów
• Należy przestrzegać obowiązujących przepisów
prawa i postępować zgodnie z ich wymogami.
• Dialog polityczny należy prowadzić zgodnie
z wartościami korporacyjnymi i standardami
Henkel.
• Zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym należy działać w granicach zasad
obowiązujących w instytucjach politycznych
(w przypadku UE, należy stosować się także do
“Code of Conduct for Members of the European
Parliament with respect to financial interests
and conflicts of interest”, Annex I of the European Parliament’s Rules of Procedure, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2012, zmieniony
w styczniu 2014, dostępnego na stronie http://
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/
en/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html).

2.2 Zakaz konfliktu interesów i korupcji
• Informacje i decyzje należy uzyskiwać w sposób
uczciwy i z poszanowaniem obowiązujących zasad.
• Należy postępować uczciwie.
• Zakazuje się nakłaniania pracowników lub
władz publicznych do naruszania obowiązujących ich norm zachowania.
• Jakiekolwiek zobowiązania lub płatności na
rzecz bądź działania we współpracy z eurodeputowanymi lub innymi krajowymi bądź międzynarodowymi politykami są zakazane, chyba
że Dział Międzynarodowych Relacji Rządowych
i Spraw Publicznych, Compliance and Risk Committee i/lub Chief Compliance Officer udzielili
uprzedniej zgody na tego typu działania.

2.3 Darowizny polityczne
• Nie zezwala się na dokonywanie jakichkolwiek
darowizn bezpośrednich i pośrednich na rzecz
partii politycznych, polityków lub kandydatów
na urzędy polityczne w imieniu Henkel w związku z działaniami w dziedzinie spraw publicznych, o ile nie zostały one uzgodnione z Działem
Międzynarodowych Relacji Rządowych i Spraw

Publicznych i zatwierdzone przez Komitet Compliance spółki Henkel AG & Co. KGaA lub Chief
Compliance Officer’a grupy Henkel.
• Uznaje się, iż różne stowarzyszenia, do których
należy Henkel, mogą dokonywać darowizn na
własną odpowiedzialność i we własnym imieniu zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi darowizn na rzecz kandydatów na urzędy
państwowe lub na rzecz partii politycznych.
(Zob. Standard korporacyjny Henkel – Darowizny, Członkostwo w Organizacjach i Sponsoring).

2.4 Przejrzystość
Henkel wspiera inicjatywę UE dążącą do zwiększenia przejrzystości w polityce i rejestrowania lobbystów.
Dlatego Henkel prosi swoich pracowników i doradców o:
• identyfikowanie się jako lobbyści,
• zachowywanie przejrzystości i otwartości w dzia
łaniach w dziedzinie spraw publicznych,
• otwarte deklarowanie interesów Henkel,
• prowadzenie otwartego i trwałego dialogu
z zainteresowanymi podmiotami na arenie politycznej i społecznej,
• wpisywanie się do prowadzonych przez władze
publiczne rejestrów lobbystów, jeżeli jest to wymagane.
Jeżeli lokalne przepisy ustawowe i wykonawcze
nakładają szczególne wymagania związane ze sprawozdawczością lub ujawnianiem informacji, takie
wymagania lokalne znajdują zastosowanie. Informacje, które należy zgłaszać zgodnie z niniejszym
Standardem korporacyjnym, mają stanowić standard minimalny, który obowiązuje we wszystkich
innych przypadkach.

2.5 Działalność polityczna pracowników
• Działalność polityczna pracowników poza miejscem pracy nie jest wspierana ani sponsorowana
bezpośrednio ani pośrednio przez Henkel. Henkel w szczególności nie zezwala na to, by pracownicy poświęcali czas pracy lub wykorzystywali zasoby firmowe do prywatnej działalności
politycznej.
• Henkel w żaden sposób nie ingeruje w prywatną
działalność polityczną swoich pracowników.

Public Affairs Standard

Kontakt

Kontakt
Published by:
Henkel AG & Co. KGaA
40191 Düsseldorf
Germany

©2014 Henkel AG & Co. KGaA
Edited by:
Governmental Relations & Public Affairs

Coordination:
Corporate Communications/ Corporate Publications

Contact Information:
Governmental Relations & Public Affairs
E-mail: public.affairs@henkel.com
Corporate Compliance
E-mail: compliance.office@henkel.com

5

Henkel AG & Co. KGaA
40191 Düsseldorf, Germany
Phone: +49 (0)211-797-0
www.henkel.com

