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KODEKS ETYKI AGORY S.A.
„Kodeks etyki Agory” to dokument wewnętrzny, skierowany do wszystkich pracowników
i współpracowników Spółki, który podsumowuje dotychczasowe wewnętrzne i zewnętrzne
regulacje w zakresie etyki i przeciwdziałania nadużyciom, a przede wszystkim wskazuje,
jakie postawy i zasady postępowania są w Agorze oczekiwane, a jakie firma uznaje za błędne
lub niedopuszczalne.
Ten zbiór wskazówek i wartości jest wyrazem odpowiedzialnego i transparentnego podejścia
w następujących obszarach, będących jednocześnie tytułami rozdziałów „Kodeksu etyki”:
RÓŻNORODNE MIEJSCE PRACY – określa główne zasady w miejscu pracy:
współpracę, równe traktowanie wszystkich pracowników i współpracowników
oraz szacunek wobec siebie nawzajem;
UCZCIWOŚĆ WOBEC OTOCZENIA – mówi o uczciwych relacjach z otoczeniem
i wysokich standardach etycznych wobec klientów, dostawców i kontrahentów;
PRZEJRZYSTE ZASADY WSPÓŁPRACY – jest związany z transparentnością w miejscu
pracy, m.in. w relacjach z partnerami biznesowymi, dostawcami i kontrahentami,
a także porusza temat pracy w Agorze w kontekście innych aktywności zawodowych
i politycznych;
ZGODNOŚĆ Z PRAWEM I PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI – wskazuje metody
przeciwdziałania wszelkim nadużyciom i korupcji w firmie;
DBAŁOŚĆ O DOBRE IMIĘ AGORY – podsumowuje zasady komunikacji i prezentacji
informacji o firmie oraz dbania o jej reputację;
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI – dotyczy ochrony informacji poufnych i tajemnicy
przedsiębiorstwa oraz ochrony danych osobowych.
„Kodeks etyki Agory” obowiązuje każdego z pracowników, współpracowników i członków
kadry zarządzającej Agory S.A., bez względu na pełnioną w firmie funkcję czy zajmowane
stanowisko.
W „Kodeksie etyki Agory” znajdują się zasady, jakimi powinni kierować się pracownicy
i współpracownicy w relacjach ze wszystkimi interesariuszami; zestawienie najważniejszych
dokumentów, które zawierają szczegółowe regulacje dotyczące konkretnych tematów;
schemat zgłaszania nieprawidłowości w Agorze wraz z danymi kontaktowymi do osób, które
mogą pomóc we wszelkich tematach związanych z etyką, a także podpowiedzi, które mogą
pomóc ocenić zgodność decyzji z zasadami i wartościami firmy oraz słownik
z najważniejszymi definicjami.
Zarząd Agory S.A. zarekomendował wszystkim spółkom wchodzącym w skład Grupy Agora
przyjęcie „Kodeksu etyki”.
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„Zbiór zasad postępowania dla dostawców
i podwykonawców Agory”
Ważną częścią systemu etyki Agory jest „Zbiór zasad postępowania dla dostawców
i podwykonawców Agory”, opublikowany na stronie agora.pl, który zawiera najważniejsze
zasady współpracy dla dostawców i podwykonawców. Jednocześnie podwykonawcy Agory
zostali zobowiązani do zapoznania się z zasadami określonymi w tym dokumencie
i przestrzegania ich. Dokument zawiera zasady dotyczące:
odpowiedzialnych relacji z interesariuszami
przestrzegania praw człowieka
uczciwej konkurencji
wpływu na środowisko naturalne i zrównoważony rozwój
etyki i transparentności w relacjach z dostawcami i kontrahentami oraz otoczeniem
zgodności z prawem i przeciwdziałaniem korupcji
Zobacz "Zbiór zasad postępowania dla dostawców i podwykonawców Agory" .
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