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Wstęp 

Jesteśmy firmą, która we wszystkich swoich działaniach, w tym w budowaniu kultury 
organizacyjnej, kieruje się zasadami uczciwości, szacunku, profesjonalizmu oraz 
niezależności. Spójność naszych działań z wyznawanymi przez nas zasadami 
stanowi fundament rozwoju naszej firmy i jest kluczowym elementem budowania 
naszego wizerunku.  

W niniejszym Kodeksie postępowania zawarliśmy standardy etyczne oraz zasady 
postępowania, którymi chcemy kierować się w relacjach względem siebie, a także, 
na których chcemy budować relacje z naszymi klientami i dostawcami. Niniejszy 
Kodeks postępowania nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji, w których jako 
firma możemy się znaleźć. Wytycza jednak granice tego, co jako CRIDO uznajemy 
za właściwe. 

Kodeks postępowania służy realizacji 3 celów: 

 

 

 

Oprócz zasad i standardów wskazanych w tym dokumencie, pracownicy i 
współpracownicy CRIDO powinni stosować się do zobowiązań wynikających z ich 
przynależności do zawodu doradcy podatkowego (Zasady Etyki Doradców 
Podatkowych), radcy prawnego (Kodeks Etyki Radcy Prawnego), adwokata (Kodeks 
Etyki Adwokackiej), rzecznika patentowego (Zasady Etyki Rzecznika Patentowego 
lub innego zawodu w zależności od posiadanych kwalifikacji i uprawnień. 

Od naszych partnerów handlowych oczekujemy działania zgodnego z przepisami 
prawa oraz regulacjami w krajach, w których prowadzą działalność, a także 
przestrzegania standardów określonych w niniejszym Kodeksie i odzwierciedlania 
ich w prowadzeniu własnej działalności biznesowej. 

cel 1. wskazaniu pracownikom i współpracownikom wytycznych 
odpowiedzialnego działania w relacjach biznesowych, 

cel 2. określeniu zasad prowadzenia przez nas działalności biznesowej oraz 
relacji z podmiotami trzecimi, 

cel 3. określeniu kryteriów branych przez nas pod uwagę przy nawiązywaniu 
stosunków z klientami, a w szczególności naszymi dostawcami. 



Kodeks postępowania CRIDO   | 3 

Zobowiązania w miejscu 
pracy 

Wartości i zasady, którymi kierujemy się w relacjach wewnętrznych 
w CRIDO   

Wymagamy od siebie wiele i ustawiamy wysoko poprzeczkę co do jakości naszych 
usług i rozwoju zawodowego naszych pracowników. Nasz profesjonalizm budujemy 
w środowisku pracy opartym o wzajemny szacunek, współpracę, otwartą 
komunikację pozwalającą na konfrontację różnych punktów widzenia – niezależnie 
od zajmowanego stanowiska. 

Zawsze podejmujemy działania, aby możliwie najpełniej zrozumieć intencje oraz 
indywidualne zasady, którymi kierują się nasi pracownicy i które są dla nich ważne. 

Szanujemy naszych pracowników oraz współpracowników traktując ich jednakowo. 
Umożliwiamy im równe możliwości rozwoju bez względu na: płeć, wiek, wyznanie, 
poglądy, pochodzenie, orientację seksualną, niepełnosprawność, stan rodzinny. 
Umiejętności, kwalifikacje zawodowe oraz zaangażowanie są dla nas 
najważniejszymi kryteriami przy doborze, wynagradzaniu oraz awansie 
pracowników.    

Respektujemy istniejące porozumienia zbiorowe i prawo naszych pracowników do 
zrzeszania się.  

Nie godzimy się na jakiekolwiek formy dyskryminacji, okazywania braku szacunku, 
prześladowania lub molestowania. Każda osoba współpracująca z CRIDO będąca 
świadkiem takich niewłaściwych działań lub mająca o nich wiedzę jest zobowiązana 
do ich zgłoszenia w celu podjęcia przez nas niezbędnych kroków do wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji.     

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zapewniamy swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy 
odpowiadające przepisom prawa oraz uwzględniamy istniejące okoliczności 
zewnętrzne mające wpływ na bezpieczeństwo pracy. Przeprowadzamy dla 
pracowników odpowiednie szkolenia BHP, a także monitorujemy stan 
bezpieczeństwa posiadanych przez nas przestrzeni biurowych i reagujemy na 
zaistniałe nieprawidłowości.  
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Środowisko naturalne 

Dbamy o zrównoważoną ochronę środowiska i tam, gdzie jest to możliwe, 
podejmujemy działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na 
środowisko oraz klimat. Bierzemy także pod uwagę ten aspekt przy doborze 
wykorzystywanej przez nas powierzchni biurowej. 

Relacje z partnerami 
handlowymi 

Podstawy współpracy  

Podstawą wzrostu naszej firmy jest zaufanie klientów, budowane w oparciu o jakość 
i profesjonalizm świadczonych przez nas usług. Naszym celem jest wsparcie 
naszych klientów w rozwijaniu ich biznesu z poszanowaniem zasad, którymi 
kierujemy się również we współpracy wewnątrz CRIDO. 

W naszych codziennych działaniach na rzecz klientów stosujemy się przede 
wszystkim do poniższych zasad:     

• Klientom oferujemy tylko takie usługi, które odpowiadają na ich rzeczywiste
potrzeby, do których wykonania posiadamy kompetencje i które są możliwe
do zrealizowania z perspektywy posiadanych zasobów. Jeśli nasze
kompetencje i/lub zasoby są niewystarczające, korzystamy ze wsparcia
zewnętrznego lub rezygnujemy z oferowania danej usługi.

• Dokładamy wszelkiej staranności przy wykonywaniu usług.

• Na bieżąco informujemy klientów o istotnych problemach zidentyfikowanych
podczas realizacji projektu. Nie unikamy i jasno komunikujemy również te
aspekty, które mogą być z perspektywy klienta postrzegane jako
kontrowersyjne lub trudne do zaakceptowania.

• Wykazujemy się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z klientami.

Nasi pracownicy oraz współpracownicy mają prawo do szacunku ze strony klienta i 
odpowiedniego reagowania, jeśli klient zachowuje się w sposób obraźliwy, narusza 
nasze bezpieczeństwo i/lub wymusza łamanie prawa lub zasad Kodeksu 
postępowania. W takich sytuacjach mają prawo zareagować adekwatnie do 
zaistniałej sytuacji. 
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Konflikt interesów 

W sytuacjach zawodowych pracownicy i współpracownicy CRIDO nie powinni 
angażować się w działania powodujące konflikt pomiędzy osobistymi interesami a 
interesami CRIDO lub poszczególnymi klientami CRIDO. W celu zachowania 
obiektywizmu i rzetelności we wzajemnych relacjach zgłaszamy ryzyko wystąpienia 
potencjalnego konfliktu interesów swoim przełożonym. Zasada dotyczy zarówno 
naszych relacji wewnątrz firmy, jak również relacji z klientami (w tym relacji między 
klientami), dostawcami lub innymi osobami. 

• Nie wykorzystujemy relacji z klientami lub dostawcami do uzyskania
możliwości preferencyjnych zakupów lub innych korzyści osobistych.

• Przed rozpoczęciem każdego projektu dla klienta, z którym w jakiś sposób
powiązani są nasi członkowie rodziny lub przyjaciele (w szczególności
zatrudnienie, powiązania kapitałowe, uczestnictwo we władzach),
weryfikujemy, czy realizacja projektu i nasze w nim uczestnictwo nie
prowadzi do powstania konfliktu interesów.

• Przed rozpoczęciem każdego projektu dla klienta, weryfikujemy czy
świadczenie przez nas dla niego usług nie spowoduje zaistnienia konfliktu
interesów między tym klientem, a naszymi dotychczasowymi klientami.

Przeciwdziałanie korupcji i nieuczciwej konkurencji 

Prowadzimy swoją działalność w sposób uczciwy i nie akceptujemy zarówno 
przyjmowania jak i udzielania łapówek ani żadnej innej formy korupcji. Każda 
propozycja korupcyjna składana naszemu pracownikowi lub współpracownikowi 
musi być stanowczo odrzucona oraz niezwłocznie zgłoszona do przełożonego. 

W rozumieniu przepisów korupcją jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, 
żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, 
jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub 
jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści 
w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej 
lub w toku działalności gospodarczej. 

• Nie przyjmujemy gratyfikacji finansowych, prezentów, przysług, zaproszeń
lub jakiejkolwiek innej formy osobistego wynagrodzenia w związku ze swoją
działalnością w ramach CRIDO od klientów, dostawców, kontrahentów,
pośredników lub innych osób, które mogłyby wpływać na obiektywizm
podejmowanych decyzji biznesowych lub zostać tak zinterpretowane przez
obiektywnego obserwatora.

• Nie oferujemy Klientom, dostawcom, pośrednikom lub innym osobom
gratyfikacji finansowych, prezentów, przysług, zaproszeń lub jakiejkolwiek
innej formy osobistego wynagrodzenia, które mogłyby wpływać na
obiektywizm podejmowanych przez nich decyzji biznesowych lub zostać tak
zinterpretowane przez obiektywnego obserwatora.
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Jednocześnie rozumiemy, iż w ramach relacji biznesowych współpracujące ze sobą 
strony mogą przyjmować lub oferować zaproszenia (np. na wydarzenia firmowe) 
oraz upominki mieszczące się w granicach zwyczajowych praktyk biznesowych.   

Jako firma zaangażowana w istotne sprawy życia społecznego uważamy, że 
prowadzenie dialogu z przedstawicielami administracji publicznej jest naturalne a 
niekiedy nawet konieczne. Jednakże, aby uniknąć jakichkolwiek sugestii, iż nasze 
działania mogą być odebrane jako niedozwolony sposób wywierania wpływu w 
przypadku osób związanych z administracją publiczną uznajemy za niewłaściwe 
przekazywanie lub oferowanie jakikolwiek korzyści osobistych, w tym także o 
charakterze symbolicznym.  

Nie akceptujemy żadnych naruszeń prawa antymonopolowego, praw o ochronie 
konkurencji i innych powiązanych z tą materią regulacji chroniących wolną i otwartą 
konkurencję. 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy 

Przestrzegamy przepisów zakazujących prania pieniędzy lub uniemożliwiających 
finansowanie celów niezgodnych z prawem. 

Współpracujemy tylko z podmiotami, które działają zgodnie z prawem, korzystając 
ze środków finansowych pochodzących z legalnych źródeł. W tym celu możemy 
przeprowadzać odpowiednie działania weryfikacyjne (KYC), by zrozumieć naturę 
działalności naszych klientów i określić podstawy jej finansowania. Przeprowadzając 
weryfikację przyszłych jak i obecnych klientów wykorzystujemy dane publicznie 
dostępne, jak i możemy się zwracać z prośbą o dostarczenie określonych danych 
bezpośrednio przez klienta, aby pozyskać wszystkie niezbędne informacje 
wymagane przepisami prawa. Jednocześnie nie współpracujemy z podmiotami z 
listy podmiotów sankcjonowanych lub posiadających firmy lub siedziby w krajach 
objętych sankcjami. 

W przypadku, gdy na podstawie przeprowadzonej przez nas weryfikacji 
potencjalnego klienta, zidentyfikujemy wiarygodne informacje wskazujące na 
prowadzenie przez niego działalności w sposób mogący budzić wątpliwości co do 
jej legalności lub pochodzenia źródeł jej finansowania, możemy odmówić 
nawiązania relacji gospodarczych z takim podmiotem. 

Ochrona danych i poufność 
Nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych odbywają się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dostęp do określonego zakresu 
danych osobowych mają jedynie pracownicy, którzy potrzebują go do wykonania 
swoich obowiązków służbowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne oraz 
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organizacyjne mające na celu ochronę bezpieczeństwa przetwarzania danych 
osobowych.  

Wiarygodność CRIDO oparta jest m.in. na dochowaniu tajemnicy i zapewnieniu 
bezpieczeństwa danych, powierzanych nam przez klientów. W związku z tym, 
zobowiązani jesteśmy do ścisłego przestrzegania zasad postępowania dotyczących 
zachowania poufności. W tym kontekście istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo 
informatyczne. Używamy udostępnionych narządzi bezpieczeństwa m.in. 
szyfrowania danych.   

Nie dzielimy się informacjami poufnymi z innymi osobami, w szczególności z 
rodziną, przyjaciółmi, znajomymi czy pracownikami CRIDO nieupoważnionymi do 
dostępu do danych informacji poufnych. 

Nie pozostawiamy informacji poufnych bez nadzoru w naszych pomieszczeniach 
biurowych lub w innych miejscach (w szczególności miejscach publicznych). 
Materiały zawierające informacje poufne przechowujemy w miejscach 
niedostępnych dla osób nieupoważnionych. Jednocześnie w przypadku utraty lub 
kradzieży sprzętu niezwłocznie podejmujemy działania mające na celu 
uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieupoważnionym. 

Nie wykorzystujemy informacji poufnych do celów prywatnych ani do projektów 
realizowanych dla innych klientów.     

Zgłaszanie nieprawidłowości 
CRIDO zależy na wprowadzaniu zasad określonych Kodeksem postępowania we 
wszystkich swoich działaniach biznesowych. Na bieżąco staramy się udoskonalać 
nasze praktyki mając na uwadze urzeczywistnienie wartości i standardów 
zawartych w Kodeksie postępowania. 

W przypadku pytań lub wątpliwości ze strony pracowników, współpracowników 
CRIDO, klientów, dostawców lub innych zainteresowanych podmiotów dotyczących 
kwestii poruszonych w niniejszym dokumencie prosimy o kontakt pod adresem: 
etyka@crido.pl 

https://compliancecrido.pl/
aszlegier
Podświetlony
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