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Amer Sports jest firmą światową, a jej wiodące Marki oraz Funkcje są obecne na wszystkich 
znaczących rynkach. Aby działać uczciwie i spójnie w tym złożonym środowisku, potrzebujemy 
wspólnych wytycznych. Najważniejsze z tych wytycznych zawiera nasz Kodeks Postępowania, 
który opisuje, w jaki sposób każdego dnia wdrażamy obowiązujące u nas wartości. Wskazuje 
kierunek działań naszym pracownikom oraz wszystkim, którzy działają w naszym imieniu. 
Kodeks określa nasze zobowiązania i oczekiwania wobec dostawców i partnerów, a 
także szacunek wobec naszych pracowników. Kodeks Postępowania wyjaśnia wszystkim 
zainteresowanym stronom zasady, zgodnie z którymi działamy.

Nasza działalność opiera się na czterech podstawowych wartościach: Koncentracja na 
Realizacji Wyznaczonych Celów, Działanie Zespołowe, Uczciwość i Innowacyjność. W Kodeksie 
Postępowania wyjaśniamy, jak nasze wartości przekładają się na działania, np. jak prowadzimy 
działalność w sposób etyczny, uwzględniając środowisko naturalne; jak przestrzegamy praw 
człowieka i praw pracowniczych, promujemy równe szanse i bezpieczeństwo w pracy; jak 
przestrzegamy przepisów prawa i regulacji, jak zapobiegamy oszustwom i chronimy dane 
naszych klientów; jak postępujemy z własnością intelektualną oraz wiele innych zagadnień.

Odpowiedzialność za wprowadzanie w życie i wpajanie tych wartości oraz zapewnienie, że 
przedstawione zasady są przestrzegane, ciąży na kadrze kierowniczej każdej z naszych Marek 
i jednostek biznesowych. Zapewniamy pracownikom szkolenia w zakresie stosowania Kodeksu 
Postępowania, funkcjonuje także anonimowy system zgłoszeń, z którego można skorzystać w 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Kodeksu Postępowania.

Komitet wykonawczy (Executive Committee) i ja jesteśmy przekonani, że wszyscy nasi 
pracownicy postępują zgodnie z Kodeksem Postępowania. Tylko dzięki uczciwej współpracy 
jesteśmy w stanie dążyć do doskonałości i osiągać cele wyznaczone przez nas na przyszłość.

James Zheng 

Dyrektor Wykonawczy Zarządu i Dyrektor Generalny (CEO)

Wiadomość od Dyrektora 
Generalnego (CEO)
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Niniejszy Kodeks Postępowania określa i ustala 
kluczowe zasady etyczne Grupy Amer Sports 
(“Amer Sports”) dotyczące postępowania każdego 
z nas jako jednostki i jako firmy, bez względu na 
miejsce działalności. Niniejszy Kodeks określa 
również postępowanie w ramach relacji z klientami, 
partnerami biznesowymi, pracownikami i innymi 
zainteresowanymi osobami.

Niniejszy Kodeks ma zastosowanie do wszystkich 
dyrektorów, członków kadry kierowniczej i 
pracowników Amer Sports we wszystkich krajach. 

Amer Sports zobowiązuje się do przestrzegania 
najwyższych standardów zachowania osobistego i 
zawodowego w każdym aspekcie działalności. Nasze 
główne wartości to: Koncentracja na Realizacji 
Wyznaczonych Celów, Działania Zespołowe, 
Uczciwość i Innowacyjność. Niniejsze główne 
wartości stanowią podstawę każdego naszego 
działania. Pracownicy Amer Sports są odpowiedzialni 
indywidualnie i zbiorowo za własne postępowanie 
oraz za przestrzeganie najwyższych standardów 
etyki biznesowej, przestrzeganie zasad uczciwego 
postępowania, uwzględnianie praw innych osób, 

Wprowadzenie
uczciwe działanie oraz 
korporacyjną postawę 
obywatelską.

Amer Sports 
zobowiązuje się do 
budowania środowiska 
zachęcającego do zabierania 
głosu poprzez promowanie otwartego i pełnego 
zaufania dialogu z pracownikami na wszystkich 
poziomach. Pracownicy mogą zadawać wszelkie 
pytania związane z Kodeksem i zgłaszać wątpliwości 
swoim przełożonym, kadrowym, działom prawnym 
lub audytu wewnętrznego lub też za pośrednictwem 
poufnego i anonimowego systemu zgłoszeń Amer 
Sports.

Wymagamy od naszych partnerów biznesowych 
przestrzegania zasad etycznych zawartych w 
niniejszym Kodeksie Postępowania. Wymagamy od 
naszych zewnętrznych i wewnętrznych dostawców 
przestrzegania Polityki Etyki Amer Sports.

Zasady zawarte w niniejszym Kodeksie Postępowania 
opierają się na naszych głównych wartościach.

Amer Sports 
zobowiązuje się 

do przestrzegania 
najwyższych standardów 
zachowania osobistego i 
zawodowego w każdym 
aspekcie działalności.



Nasze produkty

Poprzez nasze produkty, które zachęcają i zapewniają 
dostęp do ćwiczeń i osiągania sprawności fizycznej, 
promujemy zdrowy i aktywny tryb życia. Zachęcamy 
osoby w każdym wieku do odkrywania radości płynącej 
z ćwiczeń fizycznych, pomagając im zachować zdrowie 
i aktywność przez całe życie.

Aby zapewnić długofalowy rozwój i rentowność, 
musimy wsłuchiwać się w potrzeby naszych klientów 
i innych zainteresowanych osób oraz spełniać ich 
oczekiwania wobec naszych produktów. Musimy 
również prowadzić zrównoważoną i odpowiedzialną 
działalność oraz zarządzać ryzykiem i perspektywami.

Koncentracja na Realizacji 
Wyznaczonych Celów

Środowisko

Zobowiązujemy się do zmniejszania wpływu 
naszych produktów i działań na środowisko poprzez 
stosowanie metod, które są odpowiedzialne i 
ekonomicznie uzasadnione. Dążymy do ciągłej 
poprawy naszych wyników i oceny wpływu naszych 
decyzji na środowisko, przykładowo poprzez 
efektywne wykorzystanie zasobów i podejmowanie 
kroków w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. 
Aby zapewnić, że nasi pracownicy są świadomi 
kwestii środowiskowych w swojej codziennej 
pracy, zachęcamy wszystkich pracowników do 
odpowiedzialnego działania i dzielenia się najlepszymi 
wypracowanymi praktykami.

Osiąganie wyników na wysokim 
poziomie stanowi podstawę naszego 
sukcesu. Stale rozwijamy nasze 
marki i produkty. Koncentracja na 
realizacji wyznaczonych celów sprzyja 
bardzo dobrej etyce pracy i osiąganiu 
wyników na najwyższym poziomie.
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Prawa człowieka i prawa pracownicze

Szanujemy prawa człowieka i zobowiązujemy się do 
przestrzegania zasad Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka ONZ.

Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad 
określonych w konwencjach Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP). Szanujemy prawa 
człowieka i prawa pracownicze i nie tolerujemy 
pracy przymusowej, obowiązkowej ani pracy dzieci w 
żadnej formie. Amer Sports wydała oświadczenie w 
sprawie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi. 
Zasady te dotyczą całego łańcucha wartości, w tym 
naszych pracowników oraz osób zatrudnianych przez 

dostawców Amer Sports. Aktywnie monitorujemy 
działania naszych dostawców i zapewniamy szkolenia, 
aby pomóc zapewnić przestrzeganie tych standardów.

Amer Sports wdrożyła Politykę Etyki, która zawiera 
dalsze wytyczne dotyczące powyższych kwestii.

Bezpieczeństwo pracowników

Dbamy o dobre samopoczucie naszych pracowników, 
jak również osób niebędących naszymi pracownikami, 
którzy pracują w naszych obiektach i promujemy 
pozytywną kulturę bezpieczeństwa w pracy i podczas 
podróży służbowych.

Wierzymy w działanie zespołowe 
i pracę zespołową. Nasz zespół 
składa się z silnych osób, które 
przyczyniają się do realizacji 
naszych wspólnych celów.

Działanie Zespołowe
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Amer Sports zapewnia swoim pracownikom bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy oraz stosuje systematyczne 
podejście do zarządzania bezpieczeństwem w miejscu 
pracy w celu zapobiegania wypadkom oraz urazom i 
chorobom zawodowym.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do 
przestrzegania obowiązujących przepisów, zasad 
i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa pracy i 
podróży służbowych, które mają zastosowanie do ich 
stosunku pracy.

Zapobieganie nękaniu

Amer Sports wymaga, aby wszyscy pracownicy 
traktowali siebie nawzajem oraz naszych 
interesariuszy z szacunkiem. Nie tolerujemy żadnego 
rodzaju nękania, a nasi pracownicy są odpowiedzialni 
za tworzenie i utrzymywanie środowiska pracy 
wolnego od mobbingu lub innych niewłaściwych 
zachowań.

Równe szanse i różnorodność

Promujemy równe szanse i różnorodność oraz w 
żadnym razie nie tolerujemy dyskryminacji. Nikt 

nie może być traktowany inaczej ze względu na 
pochodzenie etniczne, rasę, religię, poglądy polityczne, 
wiek, narodowość, płeć, niepełnosprawność lub 
orientację seksualną.

Komunikacja z zewnętrznymi 
interesariuszami
Amer Sports zachęca pracowników do promowania 
Amer Sports i naszych produktów w pozytywny sposób 
i w pozytywnym kontekście. Pracownicy muszą zawsze 
działać odpowiedzialnie i z szacunkiem oraz nie wolno 
im ujawniać żadnych poufnych ani narażających na 
szkodę informacji o naszej działalności i produktach.

7KONCENTRACJA NA REALIZACJI WYZNACZONYCH CELÓW DZIAŁANIE ZESPOŁOWE UCZCIWOŚĆ INNOWACYJNOŚĆ EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA



Uczciwość

z zasadami wolnej i uczciwej konkurencji oraz 
obowiązującymi przepisami antymonopolowymi i 
dotyczącymi ochrony konkurencji. Praktyki nieuczciwej 
konkurencji są surowo zabronione.

Oszustwo, łapownictwo i korupcja

W żadnym wypadku nie tolerujemy oszustwa, 
łapownictwa ani korupcji w jakiejkolwiek formie. Amer 
Sports i jej pracownicy nie wręczają ani nie przyjmują, 
bezpośrednio lub pośrednio, łapówek, nielegalnych 
prowizji, innych nielegalnych płatności lub 
niewłaściwych korzyści mających na celu osiągnięcie 
przewagi biznesowej lub korzyści finansowych. Nasze 
podejście polegające na zerowej tolerancji dotyczy 
transakcji dokonywanych bezpośrednio oraz za 
pośrednictwem osób trzecich, takich jak agenci.

Amer Sports wdrożyła Politykę Antykorupcyjną, która 
zawiera dalsze wytyczne dotyczące tych kwestii.

Prezenty

Nasi pracownicy nie przyjmują, nie przekazują, 
nie oferują ani nie żądają pieniędzy, prezentów, 
korzyści, nietypowych form gościnności od lub na 
rzecz jakiejkolwiek osoby, z którą współpracujemy, 
jakiejkolwiek osoby, z którą chcemy współpracować, 
lub jakiejkolwiek osoby, która chce współpracować z 
nami. Wszelkie prośby i oferty dotyczące niewłaściwej 
zapłaty, korzyści, prezentów lub gościnności zostaną 
odrzucone.

Zwyczajowe prezenty typowe dla prowadzenia 
działalności oraz gościnność typowa dla prowadzenia 

Zgodność z przepisami prawa

Amer Sports prowadzi działalność na całym 
świecie. Amer Sports ponosi odpowiedzialność za 
przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów 
prawa i regulacji. Celem niniejszego Kodeksu nie 
jest zastąpienie ani uchylenie przepisów prawa czy 
regulacji. W przypadku konfliktu pomiędzy Kodeksem 
a obowiązującym prawem pierwszeństwo ma prawo. 
Żadne z postanowień niniejszego Kodeksu nie 
powinno być rozumiane jako zachęta do zachowania 
sprzecznego z prawem.

Zgodność z zasadami konkurencji

We wszystkich naszych działaniach konkurujemy 
w sposób etyczny, uczciwy i energiczny, zgodnie 
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firmy mogą być oferowane i przyjmowane jako akty 
uprzejmości, które pomagają w budowaniu relacji 
między stronami, pod warunkiem, że są one wręczane 
zgodnie z obowiązującym prawem i nie naruszają 
niniejszego Kodeksu Postępowania.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Zobowiązujemy się w pełni przestrzegać 
wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy na całym świecie. 
Pranie pieniędzy ma miejsce, gdy fundusze z 
nielegalnych źródeł trafiają do legalnych kanałów 
finansowych, aby je ukryć lub upozorować legalność. 
Wymagamy, aby wszyscy nasi pracownicy informowali 
audyt wewnętrzny w przypadku zauważenia 
jakichkolwiek podejrzanych lub nietypowych działań.

Konflikt interesów

Wszyscy pracownicy zobowiązani są w każdym 
czasie działać wyłącznie w najlepszym interesie 
Amer Sports, unikając sytuacji, które wiążą się z 
konfliktem lub możliwością pojawienia się konfliktu 
pomiędzy obowiązkiem wobec firmy a interesem 
osobistym. Z konfliktem interesów mamy do 
czynienia w przypadku sprzecznych interesów 
osobistych lub zawodowych pracownika, co utrudnia 
bezstronną realizację obowiązków zawodowych. 
Wszyscy pracownicy Amer Sports są zobowiązani 
do ujawniania wszelkich potencjalnych konfliktów 
interesów swojemu przełożonemu. Żadne osobiste 
ani bliskie relacje z partnerami biznesowymi nie 
wpływają na nasze decyzje.

Znajomość partnera biznesowego

Naszymi partnerami biznesowymi są osoby fizyczne 
i prawne, z którymi zawieramy umowy, takie jak 
dystrybutorzy, konsultanci, agenci, osoby mające 
wpływ na opinie innych i dostawcy. Aby mieć pewność, 
że współpracujemy wyłącznie z renomowanymi 
osobami, przed rozpoczęciem współpracy 
przeprowadzamy wobec nich analizę due diligence 
opartą na potencjalnym ryzyku.

Kontrola eksportu

Krajowe przepisy i regulacje w zakresie kontroli 
eksportu dotyczą m.in. sankcji i embargo handlowego 
mających na celu zapobieganie np. terroryzmowi i 
proliferacji broni. Naruszenie tych przepisów może 
mieć poważne konsekwencje. Dlatego też musimy 
zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami 
i regulacjami dotyczącymi kontroli eksportu przed 
nawiązaniem współpracy z osobami trzecimi. 

Amer Sports wdrożyła Politykę Kontroli Eksportu, 
która zawiera dalsze wytyczne dotyczące tych kwestii.

Ochrona danych osobowych

Szanujemy prywatność naszych konsumentów oraz 
poufność ich danych osobowych. Poufne informacje 
naszych konsumentów są odpowiednio chronione 
i wykorzystywane wyłącznie do określonych celów 
biznesowych. Zgodnie z przepisami dotyczącymi 
prywatności, dane osobowe konsumentów nie będą 
wykorzystywane do innych celów niż te, dla których 
zostały pozyskane. 

Wsparcie polityczne

Amer Sports nie zapewnia, bezpośrednio ani 
pośrednio, wsparcia finansowego partiom ani grupom 
politycznym. Pracownicy Amer Sports wyraźnie 
oddzielają swoją działalność polityczną od pracy.
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Własność intelektualna

Naszym celem jest tworzenie i promowanie nowych 
i innowacyjnych rozwiązań i koncepcji, a pracownicy 
Amer Sports powinni eksponować i promować 
innowacje. Aby chronić innowacyjne osiągnięcia 
przed jakimikolwiek naruszeniami, szkodami, utratą, 
kradzieżą lub niewłaściwym wykorzystaniem, 
wszyscy pracownicy Amer Sports zobowiązani są 
podejmować odpowiednie działania w celu ochrony 

Podstawowym warunkiem naszego 
rozwoju są innowacje, a główną 
motywacją do innowacji jest ciągła 
weryfikacja i kwestionowanie naszych 
obecnych metod działania.

naszej własności intelektualnej przed nieuprawnionym 
dostępem osób trzecich. Jednocześnie, szanujemy 
prawa własności intelektualnej innych osób.

Poufność

Chronimy Amer Sports i nasze marki, dbając o 
bezpieczeństwo i zabezpieczając nasze poufne 
informacje. Szanujemy i chronimy również poufne 
informacje naszych partnerów biznesowych.

Innowacyjność
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Egzekwowanie przestrzegania

Jakiekolwiek naruszenie niniejszego 
Kodeksu może zaszkodzić marce 
i reputacji Amer Sports, dlatego 
też jego przestrzeganie musi być 
rygorystycznie egzekwowane.

Nieprzestrzeganie zasad określonych w Kodeksie 
będzie traktowane poważnie i może skutkować 
wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, 
rozwiązaniem stosunku pracy, a nawet wszczęciem 
postępowania karnego.

Wszyscy pracownicy Amer Sports są zobowiązani 
do pełnej współpracy w przypadku prowadzenia 
postępowań wyjaśniających przypadki naruszeń,  
w zakresie wymaganym przez prawo.

Każdy pracownik Amer Sports, który jest świadomy 
lub podejrzewa możliwe naruszenie niniejszego 
Kodeksu, jest zobowiązany do zgłoszenia takiego 

naruszenia do działu prawnego Amer Sports lub 
działu audytu wewnętrznego bez zbędnej zwłoki 
i przedstawienia faktów szczegółowo opisujących 
sytuację.

Anonimowy system zgłoszeń umożliwiający zgłaszanie 
naruszeń i problemów, funkcjonuje w całym Amer 
Sports. Więcej informacji można znaleźć w sieci 
wewnętrznej intranet.

Za zgłoszenie rzeczywistych lub możliwych naruszeń 
Kodeksu Postępowania w dobrej wierze nie będą 
podejmowane żadne działania odwetowe. 
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www.amersports.com
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