
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Etični	kodeks



	
ETIČNI	IN	VEDENJSKI	KODEKS	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Etični	in	vedenjski	kodeks	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Verzijo	etičnega	kodeksa	je	odobril	Odbor	direktorjev	Sapio		Produzione	
Idrogeno		Ossigeno		S.r.l.,	s	sklepom	iz	dne	28.marec.2018

	
	
	
	
	
	
	

www.grupposapio.it	



	
ETIČNI	IN	VEDENJSKI	KODEKS		

	
	
	

KAZALO	
	

	

1.	 UVOD	.........................................................................................................................................................................	5	
	
	
2.	 PODROČJE	UPORABE	....................................................................................................................................................	5	
	
	
3.	 SPLOŠNA	NAČELA	.......................................................................................................................................................	6	

3.1	 SPLOŠNA	ETIČNA	NAČELA	......................................................................................................................................................	6	

3.2	 ETIČNO	PODJETJE	................................................................................................................................................................	6	

3.3	 NOTRANJI	NADZOR		..............................................................................................................................................................	7	
	
	

4.	 UPRAVLJANJE	............................................................................................................................................................	7	

4.1	 SISTEM	KORPORATIVNEGA	UPRAVLJANJA		..................................................................................................................................	7	

4.2	 	ODNOSI	S	PARTNERJI	................................................................................................................................................................	7	

4.3	 ODGOVORNOST	UPRAVLJALCEV	SINDIKATOV	 ...........................................................................................................................	7	

4.4	 ODNOSI	Z	ORGANI	NADZORA	.........................................................................................................................................................	8	

4.5	 RAČUNOVODSKI	PODATKI	.....................................................................................................................................................	8	

4.6	 UPRAVLJANJE	REDNIH	IN	IZREDNIH	DRUŽBENIH	DEJAVNOSTI	............................................................................................................	8	

4.7	 VARSTVO	ZASEBNOSTI	IN	ZAUPNIH	PODATKOV	................................................................................................................................	8	

4.8	 INFORMACIJSKA	VARNOST	....................................................................................................................................................	8	
	
	

5.	 UPRAVLJANJE	ODNOSOV	Z	ZAPOSLENIMI	IN	TRETJIMI	OSEBAMI	........................................................................................	9	

5.1	 ODNOSI	Z	ZAPOSLENIMI	.......................................................................................................................................................	9	

5.2	 ODNOSI	Z	ZUNANJIMI	SODELAVCI	IN	SVETOVALCI	............................................................................................................................	10	

5.3	 ODNOSI	S	STRANKAMI	........................................................................................................................................................	10	

5.4	 ODNOSI	S	STRANKAMI	PRI	KOMERICALI	......................................................................................................................................	10	

5.5	 ODNOSI	Z	DOBAVITELJI	.........................................................................................................................................................	10	

5.6	 NEPOSREDNI	ODNOSI	NA	TRGU	IN	SVOBODNA	KONKURENCA	..............................................................................................................	11	

5.7	 ODNOSI	S	TRGOVINSKIMI	ZDRUŽENJI		 	 	.....................................................................................................................	11	

5.8	 VAROVANJE	BLAGOVNE	ZNAMKE,	PATENTOV,	LICENC	IN	INTELEKTUALNE	LASTNINE	.............................................................................	11	

5.9	 ODNOSI	Z	JAVNO	UPRAVO	......................................................................................................................................................	11	

5.10			ODNOSI	Z	ODGOVORNIMI	ZA	NADZOR	IN	PREVERJANJE	...................................................................................................................	11	

5.11		PRANJE	DENARJA,	IZSILJEVANJE	IN	ANTITERORIZEM		...................................................................................................................	12	

5.12		DARILA,	SPOZNORSTVA	IN	REKLAMA	......................................................................................................................................	12	
	
	

	
	
	

www.grupposapio.it	



	
ETIČNI	IN	VEDENJSKI	KODEKS	

	
	
	

6.	 UPRAVLJANJE	ODNOSOV	S	SKUPNOSTJO	...................................................................................................................	12	

6.1	 ODNOSI	Z	LOKALNO	SKUPNOSTJO	...........................................................................................................................................	12	

6.2	 ODNOSI	S	POLITIČNIMI	STRANKAMI	IN	SINDIKATI	.........................................................................................................................	12	

6.3	 ODNOSI	Z	MEDIJI	IN	DRUGIMI	SREDSTVI	MNOŽIČNEGA	KOMUNICIRANJA	...........................................................................................	13	
	
	

7.	 SISTEM	KAKOVOSTI,	VARNOST	PRI	DELU	IN	OKOLJE	....................................................................................................	13	

7.1	 KAKOVOST	....................................................................................................................................................................	13	

7.2	 VARNOST	ZDRAVJA	IN	VARNOST	PRI	DELU	.................................................................................................................................	14	

7.3	 VARSTVO	OKOLJA	.............................................................................................................................................................	14	
	
	

8.	 NADZOR	IN	UPORABA	TEGA	KODEKSA	......................................................................................................................	15	

8.1	 DISCIPLINSKI	SISTEM	........................................................................................................................................................	15	

8.2	 POSREDOVANJE	KODEKSA	...................................................................................................................................................	15	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

ORIGINALNO	IN	CELOTNO	BESEDILO	ETIČNEGA	KODEKSA	JE	NA	VOLJO	V	PISARNI	DIREKTORJA	PODJETJA	
	
	
	
	

www.grupposapio.it	



	
ETIČNI	IN	VEDENJSKI	KODEKS	

	
	
	

1.		UVOD	

Poslanstvo	 SKUPINE	 SAPIO	 (v	 nadaljnju	 ”SAPIO”	 ali	 ”SKUPINA”),	 je	 svojim	 strankam	 dobavljati	 celostne	 proizvode	 in	 storitve,	 ob	

upoštevanju	njihovih	potreb	glede	kakovosti,	točnosti	in	zanesljivosti,	z	uporabo	najsodobnejših	tehnologij	in	strokovnega	znanja,	ki	

so	na	voljo	na	trgu,	v	prepričanju,	da	mora	biti	gospodarski	razvoj	združljiv	z	okoljem.	

Poslovanje	SAPIO	se	v	tem	smislu	osredotoča	na:	

- ustvarjanje	vrednosti	za	delničarje;	

- krepitev	 človeškega	 dejavnika	 kot	 bistveni	 in	 nepogrešljivi	 element,	 z	 usmerjanjem	 na	 blaginjo	 in	 strokovni	 razvoj	
zaposlenih	in	sodelavcev;	

- spodbujanje	in	izvajanje	lastne	občutljivosti	do	etičnega	vedenja;	

- dobre	notranje	in	zunanje	odnose	kot	temeljno	merilo,	na	katerem	temelji	vsako	dejanje.	

Vse	pa	je	združeno	v	osnovno	filozofijo:	sedanje	potrebe	morajo	biti	izpolnjene	brez	ogrožanja	potreb	v	prihodnosti.	

V	tem	kontekstu	etične	vrednote	predstavljajo	ključni	element	naše	korporativne	zapuščine	ter	pravila	in	etična	načela	in	ravnanja,	ki	se	

že	od	vzpostavitve	štejejo	kot	družbena	odgovornost	v	pristopu	SKUPINE	pri	odnosih	z	zaposlenimi	in	do	tretjih	oseb,	 in	so	na	splošno	

značilne	za	izvajanje	vseh	podjetniških	dejavnosti.	

Ta	načela	so	zapisana	v	predstoječem	etičnem	in	vedenjskem	kodeksu	(v	nadaljevanju	”Etični	kodeks”),	ki	določa	zavezanost	 in	etično	

odgovornost	pri	vodenju	poslovanja	in	podjetniške	dejavnosti,	ki	se	izvajajo	v	vseh	družbah	SKUPINE	SAPIO	naših	zaposlenih,	partnerjev	

in	strank.	

Višji	management,	skrbi	za	to,	da	so	ta	načela	splošno	spoštovana	znotraj	etičenega	kodeksa	SKUPINE	SAPIO	in	s	strani	vseh	zaposlenih,	

zato	na	eni	strani	poziva	k	spontani	delitvi,	sprejetju	in	širjenju	etičnih	nadzorov,	na	drugi	pa	zahteva	upoštevanje	in	izvrševanje	etičnih	

načel	s	strani	vseh	posameznikov,	ki	dela	v	skupini	SAPIO,	ali	ki	je	v	kakršnem	koli	stiku	s	slednjo.	

V	skladu	s	svojimi	etičnimi	načeli,	SAPIO	spodbuja	raziskovalno	dejavnost	po	modelih	 trajnosti,	katere	 lahko	koristi	 tako	 industrija	kot	

kolektiv.	

Z	namenom	doseganja	teh	ciljev,	se	SKUPINA	zavezuje	k	raziskovalnim	projektom,	povezanih	z:	

- ENERGIJO	 -	 Uuporaba	 vodika	 kot	 nosilca	 energije	 za	 povečanje	 razpoložljivost	 energije,	 z	 zmanjšanjem	 vpliva	 na	 okolje	 in	
spodbujanje	uporabe	obnovljivih	virov	energije;	

- PREHRANJEVANJEM	 -	 Inovativnost	 za	 kakovost	 proizvodnje	 hrane,	 za	 zagotavljanje	 varnosti	 preskrbe	 s	 hrano	 na	 podlagi	
zdravstvene	varnosti;	

- OKOLJEM	-	varstvo	okolja	za	sanacijo	onesnaženih	območij	in	prečiščevanje	vode;	

- ZDRAVJEM	-	razvoj	integriranih	modelov	nege	in	oskrbe	na	domu,	katerih	cilj	je	izboljšanje	kakovost	življenja	bolnika	in	njegove	
družine.	

	

2.		PODROČJE	UPORABE	

Etični	 kodeks	 velja	 v	 Italiji	 in	 tujini,	 saj	 je	 v	 njem	 moč	 najti	 uporabnost	 v	 različnih	 kulturnih,	 političnih,	 socialnih,	 gospodarskih	 in	

ekonomskih	okoljih	v	katerih	deluje	SKUPINA	SAPIO.	

Pravila	Etičnega	kodeksa	veljajo	za	vse	zaposlene	v	SAPIO	in	za	vse	tiste,	ki	sodelujejo	pri	izvajanju	dejavnosti	slednjega	in	doseganju	ciljev.
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Načela	Etičnega	kodeksa,	morajo	inspirirati	člane	odbora	direktorjev	vsake	družbe	v	SKUPINI	pri	kakršnikoli	odločitvi	ali	ukrepu,	ki	zadeva	

upravljanje	slednje;	enako	velja	za	vse	zaposlene,	ki	morajo	svoje	dejavnosti	izvajati	na	podlagi	načel	opisanih	v	Etičnem	kodeksu.	

Od	zaposlenih	in	vseh	tistih,	ki	sodelujejo	s	SAPIO	se	pričakuje,	da	prilagodijo	svoje	vedenje	določbam	in	načelom	Etičnega	kodeksa.	

Etični	kodeks	je	na	voljo	na	spletni	strani	skupine	na	www.grupposapio.it.	

	

3.		SPLOŠNA	NAČELA	

3.1		Splošna	etična	načela	

SKUPINA	 SAPIO	 se	 zaveda	 pomena	 kolektivnosti	 in	 družbenega	 pomena	 dejavnosti,	 zato	 se	 za	 slednje	 inspirirajo	 pri	 etičnih	

načelih,	ki	so	navedeni	v	nadaljevanju,	katere	naj	upoštevajo	vse	vpletene	strani.	

SAPIO	 posluje	 v	 skladu	 z	 lokalno,	 nacionalno	 in	mednarodno	 zakonodajo	 v	 državah,	 kjer	 opravlja	 svoje	 dejavnosti	 in	 zavrača	

kakršnokoli	nezakonito	poslovanje.	

SKUPINA	 smatra	 svojo	 podobo	 in	 ugled,	 kot	 vrednote	 in	 skupna	 dediščina,	 ki	 se	 razvija	 in	 ohranja	 s	 popolnim	 širjenjem,	

izmenjavo	in	upoštevanjem	etičnih	načel	in	ravnanja	na	podlagi	predstoječega	kodeksa.	

Ni	dovoljeno	nikakršno	ravnanje,	ki	bi	bilo	v	nasprotju	z	veljavno	zakonodajo,	predstoječim	etičnim	kodeksom	ali	notranjimi	predpisi,	

tako	 s	 strani	 organov	 upravljanja	 podjetja,	 vodstvenih	 oddelkov	 družbe	 ali	 na	 splošno	 s	 strani	 vseh	 zaposlenih	 in	 sodelavcev	 pri	

opravljanju	svojih	nalog.	V	primeru	neupoštevanja	naštetega,	sledijo	sankcije,	četudi	je	do	kršitev	prišlo	zaradi	zasledovanja	interesa	

skupine.	

SAPIO	 smatra	 pošteno	 obravnavanje,	 kot	 temeljno	 vrednoto	 v	 vsakem	 odnosu,	 tako	 znotraj	 kot	 zunaj	 SKUPINE,	 poleg	 tega	 pa	

posameznika,	njegove	vrednote	in	pravice,	smatra	kot	neodtuljive	vrednote,	ki	jih	je	potrebno	varovati.	

SAPIO	pričakuje	od	svojih	zaposlenih	 in	 sodelavcev	 ravnanje,	ki	 temelji	na	načelih	odgovornosti,	 zvestobe,	poštenosti,	 razpoložljivosti,	

ustvarjalnosti	in	transparentnosti,	z	namenom	sodelovanja,	solidarnosti	in	izmenjave	znanja.	

SAPIO	smatra	načela	delavnosti,	usposobljenostii,	strokovnosti	in	učinkovitosti,	kot	temeljnega	pomena	za	opravljanje	strokovnih	storitev	

s	 strani	 zaposlenih	 in	 sodelavcev	 SKUPINE,	 tudi	 z	 namenom	 zagotoviti	 strankam	 in	 ostalim	 subjektom	 s	 katerimi	 sodeluje,	 visoko	

kakovostne	storitve	in	zagotovitev	pravilnosti	in	kontinuiteto	proizvodnih	dejavnosti.	

Vljudnostne	geste	pri	 poslovanju,	 kot	 so	darila	 ali	 gostoljubnost,	 so	dovoljeni	 v	 skromni	obliki	 in	da	ne	ogrožajo	 integritete	 in	ugleda	

nobene	od	strani,	in	da	ne	vplivajo	na	neodvisno	presojo	prejemnika.	

Vse	poslovne	odločitve	morajo	biti	sprejete	v	interesu	SAPIO,	ob	izogibanju	vsakršni	morebitni	konfliktni	situaciji	med	osebema	stranema	

ali	del,	ki	jih	opravlja	SKUPINA,	ki	bi	lahko	ogrozila	nepristranskost	sodbe.	

3.2		Etično	podjetje	

SAPIO	smatra	okolje	(razumljeno	kot	območje	interakcij	med	posamezniki,	podjetji	in	institucijami),	kot	eno	izmed	bistvenih	elementov,	

na	katerih	temelji	ravnanje	in	odnosi	z	zunanjim	svetom.	

V	 letih	 delovanja	 SKUPINE,	 čeprav	 v	 okviru	 svojih	 institucionalnih	 ciljev,	 je	 bila	 slednja	 sposobna	 združiti	 svoje	 poslovanje	 z	 najbolj	

pomembnimi	elementi	družbenega	razvoja,	kot	so:			
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- nenehno	naraščanje	zaposlovanja	v	zvezi	z	ljudmi	v	skladu	z	delovnim	pravom;	
- sposobnost	ponuditi	priložnosti	za	rast	v	industrijskem	sektorju,	v	katerem	deluje,	zahvaljujoč	lastnim	dejavnostim;	
- kulturna	vzgoja	in	stalno	strokovno	ponudbo	svojih	zaposlenih;	
- močne	 interakcije	s	 svetom	šol	 in	univerz,	 za	razvoj	 in	 raziskave,	usmerjene	v	 izvajanje	programov	vključevanja	na	delovnem	

mestu;	
- prenos	specifičnih	znanj,	značilnih	za	panogo	in	kupce	in	za	entitete,	ki	so	zadolženi	za	nadzor	teles	 in	upoštevanje	predpisov	

glede	industrijskih	tveganj	in	vplivov	na	okolje;	
- nenehna	skrb	za	družbena	in	neprofitna	vprašanja.	

Običajna	praksa	je	dodeljevati	sredstva	za	spodbujanje	in	iskanje	družbenih	in	okoljskih	ciljev.	

3.3		Notranji	nadzor	

Odgovorni	 v	 SKUPINI	 SAPIO	 smatrajo,	 da	 je	 v	 kulturi	 organizacije,	 ustrezno	 okolje	 nadzora	 ključno	 in	 prispeva	 k	 izboljšanju	
učinkovitosti	in	uspešnosti	poslovanja	družbe,	katero	zaposleni	in	sodelavci	v	skupini	upoštevajo.	

Za	Sistem	notranjega	nadzora,	se	smatra	nabor	orodij	in	procesov,	ki	so	potrebni	ali	koristni	za	usmerjanje,	upravljanje	in	preverjanje	
dejavnosti,	s	katerimi	se	zagotovi:	

- doseganje	ciljev	podjetja;	
- zanesljivost	in	celovitost	finančnih	in	operativnih	informacij;	
- učinkovitost,	uspešnost	in	gospodarnost	poslovanja;	
- varovanje	premoženja	podjetja;	
- skladnost	z	zakoni,	predpisi	in	pogodbami	glede	odločitev	in	ukrepov,	sprejetih	v	organizaciji;	
- zaupnost	podatkov	pravnih	oseb,	ki	niso	razkriti	javnosti.	

	

4.		UPRAVLJANJE	

4.1		Sistem	korporativnega	upravljanja	

Pri	 opravljanju	 lastnih	 dejavnosti,	 se	 SKUPINA	 obvezuje	 h	 spodbujanju	 in	 delovanju	 na	 podlagi	 načel	 dobrega	 korporativnega	
upravljanja	 in	 k	 razširjanju	 veljavne	 politike	 podjetja	 med	 svojimi	 zaposlenimi	 in	 sodelavci,	 tudi	 s	 spodbujanjem	 slednje	 preko	
raličnih	programov	usposabljanja.	

SAPIO	 sprejme	 sistem	 korporativnega	 upravljanja	 v	 skladu	 z	 določbami	 zakona	 in	 dobrimi	 upravnimi	 praksami.	 Ta	 sistem	 je	
usmerjena	k	maksimiranju	vrednosti	za	delničarje,	za	nadzor	in	preprečevanje	poslovnih	tveganj	na	trgu,	ob	upoštevanju	legitimnih	
interesov	vseh	zainteresiranih	deležnikov.	

Slednje	 je	 usmerjeno	 tudi	 k	 zagotavljanju	 višje	 stopnje	 medsebojnega	 sodelovanje,	 med	 svojimi	 komponentami	 preko	
harmoničnega	vedeja	pri	vodenju,	usmerjanja	in	nadzora.	

4.2	Odnosi	s	partnerji	

S	strategijo	uravnoteženega	razvoja	in	upravljanja	s	tveganji	ki	vključuje	tudi	varovanje	avtonomije	upravljanja,	želi	SAPIO	
doseči	ustrezen	donos	socialnega	kapitala	in	povečanje	sredstev	družbe.	

Poleg	 tega	 se	SAPIO	zaveda,	da	 je	narava	 in	 sestava	 svojega	kapitala	povržena	nenehnemu	 izboljševanju	kakovosti	 same	
ponudbe	in	nenehnemu	iskanju	najboljšega	ravnovesja	med	ceno	ponujenih	storitev	in	dejansko	opravljenimi	storitvami	ter	
poudarja	stalno	vključenost	partnerjev	v	spoštovanje	njihovih	vlog	pri	glavnih	odločitvah,	ki	zadevajo	SAPIO.	

4.3		Odgovornost	upravlalcev	sindikatov	

Člani	 organov	 družbe	 morajo	 svojo	 dejavnost	 voditi	 po	 načelih	 pravičnosti,	 preglednosti	 in	 celovitosti	 ter	 se	 vzdržati,	 da	 bi	
delovali	v	navzkrižju	interesov	njihovega	dela	v	družbi.	
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Od	organov	družbe	se	pričakuje	tudi	vedenje,	ki	temelji	na	načelih	avtonomije,	neodvisnosti	in	upoštevanja	smernic	podjetja	pri	
odnosih	med	njimi	v	imenu	SAPIO	z	javnimi	ustanovami	in	s	katerim	koli	zasebnim	subjektom.	Od	njih	se	zahteva	redna	obvestila	
o	poslovni	dejavnosti	ter	podatke	o	drugih	aktivnostih,	ki	se	jih	dobi	preko	Sveta	direktorjev;	slednji	zaupnih	informacij,	ki	so	jih	
dobili	v	sklopu	svojega	dela	ne	morejo	uporabljati	za	lastne	koristi,	neposredne	ali	posredne.	

Vsa	komunikacija	mora	spoštovati	 zakone	 in	politiko,	ki	 jo	 ima	SAPIO	 in	mora	biti	namenjena	varovanju	zaupnih	 informacij	 in	
poslovnih	 ter	 komericialnih	 skrivnosti.	 Obveznosti	 zvestobe	 in	 zaupnosti	 zavezuje	 te	 osebe	 tudi	 po	 prenehanju	 delovnega	
razmerja	s	SAPIO.	

4.4		Odnos	z	organi	nadzora	

Direktorji,	 zaposleni	 in	 svetovalci	 morajo	 svoje	 funkcije	 opravljati	 pravilno	 in	 pregledno	 v	 zvezi	 s	 katero	 koli	 zahtevo	
delničarjev,	 Collegio		Sindacale	 drugih	 organov	 družbe	 ter	 neodvisnih	 revizorjev.	 Pri	 takih	 osebah	mora	 biti	 zagotovljen	
odnos	izredne	pravičnosti,	dostopnosti	in	sodelovanja,	da	se	izogne	kakršni	koli	obliki	vpliva	na	njihovo	presojo.	

4.5		Računovodski	podatki	

SAPIO	 smatra	 pravilnost,	 popolnost	 in	 transparentnost	 kot	 bistvenega	 pomena	 za	 računovodstvo	 po	 merilih,	 ki	 so	 določena	 z	
zakonodajo	in	računovodskimi	standardi.	

Pri	 računovodskih	 storitvah,	 ki	 se	 nanašajo	 na	 upravljanje	 SAPIO,	 so	 uslužbenci	 in	 pogodbeniki	 obvezani	 k	 strogemu	 spoštovanju	
predpisov	in	internih	postopkov,	tako	da	je	vsaka	dejavnost	pravilno	registrirana	in	tudi	avtorizirana,	preverljiva,	zakonska,	dosledna	
in	poštena.	

Administratorji,	uslužbenci	in	pogodbeniki	morajo	delovati	pregledno	v	zvezi	z	družbo,	ki	je	zadolžena	kot	zunanji	revizor	in	sindikati,	
in	 morajo	 sodelovati	 s	 slednjimi	 pri	 preverjanju	 in	 nadzoru,	 ob	 preprečevanju	 kakršne	 koli	 oblike	 pritiska,	 ki	 bi	 lahko	 vplival	 na	
njihovo	presojo.	

SAPIO	 deluje	 v	 skladu	 z	 veljavnimi	 predpisi	 glede	 obdavčenja,	 v	 Italiji	 in	 v	 državah	 kjer	 deluje,	 in	 se	 zavezuje	 k	 pravočasnemu	
poročanju	podatkov,	ki	jih	zahteva	zakon,	z	namenom	zagotovitve	pravilne	odmere	davkov.	

4.6		Upravljanje	rednih	in	izrednih	družbenih	dejavnosti		

Upravljalci	in	predstavniki	podjetij,	ki	sodelujejo	pri	izvajanju	obveznosti	v	zvezi	z	rednimi	in	izrednimi	poslovnimi	transakcijami	
morajo	delovati	pošteno,	korektno	in	transparentno	ter	v	skladu	z	veljavnimi	zakoni.	

Pri	pripravi	dokumentov,	ki	se	nanašajo	na	te	transakcije,	je	potrebno	zagotavljati	resničnost,	popolnost	in	jasnost	informacij,	
kot	tudi	najvišjo	stopnjo	natančnosti	pri	obdelavi	slednjih.	

4.7		Varstvo	zasebnosti	in	zaupnih	podatkov	

SAPIO	ščiti	zasebnost	 in	zaupnost	 informacij	 ter	podatkov	zaposlenih,	sodelavcev	ali	 tretjih	strani,	ki	so	zbrani	 iz	delovnih	
razlogov	in	vsak	zaposlen	ali	sodelavec	mora	delovati	v	skladu	s	temi	načeli.	

SAPIO	zahteva	upoštevanje	predpisov	o	varstvu	zasebnosti	 in	 jamči,	v	skladu	z	zakonom	o	zaupnosti	podatkov,	zasebnost	
informacij	s	katerimi	razpolaga.	

4.8		Informacijska	varnost	

Osebje,	ki	je	v	kakršni	koli	vlogi	vključeno	v	operacijah	upravljanja	računalniških	podatkov	na	strežniku	SAPIO	in	pri	uporabi	programske	
opreme,	 kot	 tudi	 osebje,	 ki	 lahko	 uporabljajo	 navigacijska	 orodija	 na	 spletu,	 morajo	 uporabljati	 podatke,	 računalniško	 opremo	 in	
programsko	 opremo,	 kolikor	 slednje	 rabijo	 za	 opravljanje	 dejavnosti	 (administracija,	 upravljanje	 baz	 podatkov,	 itd.)	 praks	 in	 del	 ter	
razvoja.	

Informacijska	dejavnost	mora	biti	vzpostavljena	tako,	da	jo	lahko	uporabi	vsakdo,	tako	da	uporabi	svoj	mandat	in	se	vzdržijo	dostopa	do	
računalniških	 sistemov,	 preko	mandatov	 ali	 dovoljenja	 tretjih	 oseb,	 kot	 tudi	 z	 posojo	 svojega	mandata	 drugim	osebam	 za	 dostop	 do	
računalniških	sistemov.	

Osebje	se	morajo	vzdržati	nelegalnega	ravnanja	s	poslovnimi	računalniki.	

	
	

	
www.grupposapio.it



	
ETIČNI	IN	VEDENJSKI	KODEKS	

	
	

5.		UPRAVLJANJE	ODNOSOV	Z	ZAPOSLENIMI	IN	TRETJIMI	OSEBAMI	

5.1		Odnosi	z	zaposlenimi	

SAPIO	se	zavzema	za	posredovanje	etičnega	kodeksa	čim	širšemu	krogu	zaposlenih.	Saj	je	pomembno,	da	zaposleni	in	izvajalci	

poznajo	in	upoštevajo,	kolikor	je	v	njihovi	pristojnosti,	določbe	Etičnega	kodeksa	in	da	spodbujajo	ozaveščenost	slednjega	med	

novimi	sodelavci,	kot	tudi	pri	zainteresiranih	tretjih	osebah,	s	katerimi	pridejo	v	stik	pri	opravljanju	svojih	nalog.	

SAPIO	daje	velik	poudarek	na	razvoj	človeških	virov.	S	tem	namenom	upoštevati	merilo	strokovne	usposobljenosti,	predanosti	

in	poštenosti,	kot	temeljna	načela	zaposlovanja	in	kariere.	

SAPIO	 spodbuja	 dostojanstvo,	 enakost	 in	 blaginjo	 vsakega	 posameznika	 in	 zavrača	 vse	 oblikem	 nerednega,	 otroškega	 ali	

prisilnega	dela.	

SKUPINA	je	zavezana	k	varovanju	telesno-psihološke	integritete	zaposlenih,	z	namenom	varovanja	njihove	osebnosti.	

Zaposleni	 so	 zavezani	 k	 ravnanju,	 ki	 dosledno	 spoštuje	pravice	 in	osebnost	 kolegov,	 zaposlenih	 in	 tretjih	oseb,	ne	glede	na	

njihov	hierarhični	položaj	v	SAPIO.	

Enake	možnosti		

Vsaka	 in	 katerakoli	 odločitev,	 v	 zvezi	 s	 pridobitvijo	 in	 uporabo	 človeških	 virov	 podjetja,	 bo	 ocenjena	 brez	 kakršne	 koli	

diskriminacije	in	ob	upoštevanju	enakih	možnosti.	

SAPIO	prepoveduje	vse	oblike	nadlegovanja	-	kjerkoli	in	kakorkoli	izvršena	-	v	delovnih	odnosih	med	zaposlenimi,	sodelavci	in	

svetovalci.	

SAPIO	 ne	 smatra	 kot	 upravičene	 in	 ne	 tolerira	 nobene	 izmed	 oblik	 diskriminacije,	 ki	 bi	 temeljila	 na	 rasi,	 barvi	 kože,	 spolu,	

starosti,	 veroizpovedi,	 fizičnem	 stanju,	 zakonskem	 stanu,	 spolni	 usmerjenosti,	 narodnosti,	 etnični,	 politični	 ali	 sindikalni	

pripadnosti	ali	katero	koli	drugo	diskriminacijo,	ki	je	v	nasprotju	z	zakonom.	

Vsaka	kršitev	teh	principov	bo	kaznovana,	kjer	bo	kot	taka	prepoznana,	s	pravnimi	ukrepi,	od	časa	do	časa	identificirati.	

Zloraba	alkohola	in	drog		

SAPIO	prepoveduje	opravljanje	dela	pod	vplivom	alkohola	in/ali	drog,	oz.	prepoveduje	zlorabo	ali	dajanje	v	uporabo	tretji	osebi	take	

snovi	med	časom	dela,	kar	tudi	smatra	kot	kaznivo	dejanje.	

Uporaba	sredstev	podjetja	

Vsak	 zaposleni	mora	uporabljati	 in	paziti	dediščino	SAPIO,	 ki	 jo	 sestavljajo	premičnine	ali	nepremičnine,	predmeti	 in	nepredmeti,	

vključno	z	intelektualno	in	industrijsko	lastnino,	v	skladu	s	skrbnostjo	dobrega	gospodarja.	

Poleg	 tega	morajo	 zaposleni	 in	 izvajalci	 zagotoviti	 lastništvo	 in	 razpoložljivosti	 podatkov	 tretjim	 osebam,	 ki	 jih	 varuje	 normativa	

avtorskih	pravic,	ki	jih	SAPIO	lahko	uporabi	pri	svojih	dejavnostih.	

Zaposleni	 morajo	 pravilno	 in	 za	 poslovne	 namene	 uporabljati	 poslovna	 sredstva,	 ki	 so	 jim	 na	 voljo	 ter	 spoštovati	 vrednost	

premoženja	družbe	in	se	izogibati	iskanju	katerekoli	osebne	koristi,	pri	opravljavljanju	dejavnosti	s	strankami	ali	dobavitelji	v	imenu	

SKUPINE.	
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Zaposleni	ne	smejo	izvajati	zasebnih	opravkov	ali	takih	opravkov	za	druge	med	delovnim	časom	in	-	za	opravljanje	takih	dejavnosti	-	
niso	upravičeni	oz.	nimajo	dovoljenja	za	uporabo	opreme	podjetja.	

Uporaba	strojev	za	delo	mora	biti	v	skladu	s	politiko	podjetja	in	veljavnimi	zakoni,	ki	zadevajo	čistočo	in	varnost	na	delovnem	mestu.	
Zaposleni	ne	smejo	uporabljati	teh	strojev	tako,	da	poškodovali	sebe	ali	ogrožali	tretje	osebe.	Vsak	zaposleni	mora	zato	spoštovati	
predpise	o	varnosti	in	zdravju	pri	delu	ter	konstantno	uporabljati	zaščitna	stredstva,	ki	jih	posreduje	podjetje,	v	skladu	s	tem,	kar	je	
določeno	pri	izobraževanju	o	varnosti	v	podjetju.	

V	 zvezi	 z	 računalniškimi	 sistemi,	 ki	 se	 jih	 uporablja,	 je	 vsak	 zaposleni	 odgovoren	 za	 njihovo	 varnost,	 uporaba	 pa	 je	 v	 skladu	 z	
veljavnimi	določbami,	licenčnimi	pogodbami	in	postopki	podjetja.		

SAPIO	prepoveduje	zlorabo	informacijskih	sistemov	podjetija	in	uporabo	slednjih	za	druge	namene	kot	tiste	za	katere	so	namenjeni.		

5.2		OdnosI	z	zunanjimi	sodelavci	in	svetovalci	

SAPIO	 izbira	zunanje	sodelavce	 (kot	na	primer	agenti,	predstavniki,	posredniki	poslovanja,	 itd.)	 in	svetovalce	na	podlagi	popolne	
nepristranskosti	in	neodvisnosti,	ob	upoštevanju	kompetentnosti,	profesionalnosti	in	etičnosti	kot	ključnih	elementov	

Zaposleni	in	vsi	tisti,	ki	imajo	odnose	z	izvajalci	in	svetovalci	morajo	upoštevati	ustrezne	postopke	ali	politiko	SKUPINE	ter	skrbeti	za	
njihovo	širjenje	in	poznavanje.	

SAPIO	pričakuje	od	zunanjih	izvajalcev	vedenje,	ki	je	v	skladu	z	veljavnimi	predpisi.		

Vedenje,	ki	je	v	nasprotju	z	načeli	Etičnega	kodeksa	in	lokalnih	predpisov,	se	lahko	smatrajo	kot	resno	neizpolnjevanje	dolžnosti	do	
poštenosti	in	dobre	vere	pri	izvajanju	pogodbe	in	kot	tako,	kot	vir	kršenja	zaupnosti	in	kot	razlog	za	prekinitev	pogodbe.	

5.3		Odnosi	s	strankami	

Pri	 opravljanju	 svoje	 dejavnosti	 in	 pri	 upravljanju	 odnosov	 s	 strankami	 SAPIO	dosledno	 spoštuje	 zakonska	 pravila,	 načela	 in	
postopke	tega	Etičnega	kodeksa	ter	zahteva,	da	se	zaposleni	in	izvajalci	izogibajo	kakršnemu	koli	navzkrižju	interesov	s	SAPIO,	s	
ciljem	maksimiranja	dodane	vrednosti	s	strani	strank,	ki	je	smatrano	za	premoženje	družbe.	

v	 vsakem	 primeru	 je	 prepovedano	 obljubiti	 ali	 plačati	 v	 denarju	 ali	 v	 kakrpnikoli	 drugi	 obliki	 koristi,	 predstavnikom	 in/ali	
zaposlenim	strank	ali	potencialnih	strank	(ali	njihovim	bližnjim),	z	namenom	spodbujati	ali	podpirati	interese	SAPIO,	kot	tudi	ne	
s	posluževanjem	nezakonitih	pritiskov.	

SAPIO	posveča	veliko	pozornost,	da	so	tehnične	in	komercialne	informacije,	ki	jih	posreduje	svojim	strankam,	ustrezajo	dejanski	
vsebini	blaga	in	storitev.	

5.4		Odnosi	s	strankami	pri	komericali		

SAPIO	razvija	partnerstva	s	kolegi	z	ugledom	in	izkušnjami	in	v	skladu	s	spoštovanjem	predpisov	in	načel	tega	Etičnega	kodeksa.	

SKUPINA	 spodbuja	 transparentno	 	 sodelovanje	 in	 sporazume	 s	 partnerji,	 krepi	 sinergije	 in	 ne	 izkorišča	 situacij	 odvisnosti	 ali	
šibkosti	druge	stranke,	od	katere	pričakuje	enako	vedenje.	

5.5		Odnosi	z	dobavitelji	

V	odnosih	dobave	blaga	in	opravljanja	storitev,	SAPIO	deluje	v	skladu	z	načeli	tega	Kodeksa	in	v	skladu	z	načeli	notranjih	postopkov,		
sprejetih	tudi	v	povezavi	s	sistemom	vodenja	kakovosti,	ki	ga	je	razvil	SAPIO.	

Zaposleni,	 zadolženi	 za	 odnose	 z	 dobavitelji	 in	 ponudniki	 storitev,	morajo	 nadaljevati	 z	 iskanjem	 slednjih	 in	 ohranjajem	 odnosov,	
zaznamovanih	 z	 nepristranskostjo	 in	 pravičnostjo,	 ob	 izogibanju	 konfliktnih	 okoliščin,	 katere	 zaznamujejo	 interesi,	 četudi	 zgolj	
potencialno.	

Vsekakor	je	v	katerih	koli	okoliščinah	prepovedano	obljubiti	ali	plačati	vsote	denarja	ali	drugih	koristi	predstavnikom	in/ali	zaposlenim	
pri	dobavitelju	ali	potencialnem	dobavitelju	(ali	posameznikom,	ki	so	tem	blizu)	z	namenom	spodbujati	ali	podpirati	 interese	SAPIO,	
tudi	z	nezakonitim	pritiskom.	
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5.6		Neposredni	odnosi	na	trgu	in	svbodna	konkurenca	

Pri	 svojem	delovanju	 SAPIO	 deluje	 neposredno	 in	 se	 izogiba	 protikonkurenčnih	 praks,	 opredeljenih	 kot	 dogovorjene	 prakse,	 ki	
lahko	vplivajo	na	trgovanje	in	ki	imajo	za	cilj	ali	učinek	preprečevanje,	omejevanje	ali	izkrivljanje	konkurence	na	trgu.	

Ne	 dopušča	 dejanj,	 ki	 jih	 zaznamuje	 korupcija,	 nasilje,	 grožnje	 ali	 kakršen	 koli	 način,	 kjer	 se	 krši	 zakon,	 pravila	 in	 postopke	
notranjega	vedenja.	

Pri	 svojem	neposrednem	delovanju,	 se	SAPIO	 izogiba	prevladujočemu	ali	 večinskemu	položaju	na	 trgu	nje	 in	vidi,	 v	naraščujoči	
konkurenci	na	trgu,	kjer	posluje,	spodbudo	za	nenehno	izboljševanje	kakovosti	ponujenih	storitev	strankam,	pri	čemer	deluje	na	
podlagi	načela	poštenosti	in	pravičnosti.	

5.7		Odnosi	s	trgovinskimi	združenji		

Prisotnost	in	sodelovanje	na	sestankih,	kjer	se	rešuje	splošna	vprašanja	in	razlaga	uporabnost	zakonodaje,	ki	se	nanaša	na	področja	kjer	
deluje	SAPIO,	je	dovoljena	zgolj	osebju,	ki	ga	imenuje	SAPIO.	

V	zvezi	s	tem,	je	sodelovanje	na	takih	združenj	dovoljeno	samo	pod	pogojem,	da	so	upoštevane	vse	norme,	ki	zadevajo	protimonopolna	
pravila	in	pravila	proste	konkurence.	

Osebje	pri	SAPIO	lahko	sodeluje	le	na	sestankih	združenja,	ki	spoštujejo	te	zahte	in,	ki	omogočajo	vpogled	v	zapisnike	teh	sestankov.	

Morebitni	primerjalni	podatki	ali	sklicni	podatki,	morajo	biti	v	celoti	skladne	z	zakoni	in	predpisi.	

5.8		Varovanje	blagovne	znamke,	patentov,	licenc	in	intelektualne	lastnine	

Zaščita	 lastne	 ali	 tuje	 blagovne	 znamke,	 patentov,	 licenc	 in	 intelektualne	 lastnine,	 se	 smatra	 kot	 primarnega	 pomena,	 zato	 je	
prepovedano	kakršno	koli	ravnanje,	katerega	cilj	je	sprememba	in	ponarejanje	ter	distribucija,	prodaja	ali	uporaba	slednjih.	

5.9		Odnosi	z	javno	upravo	

Pri	odnosih	z	javno	upravo	ter	agencijami,	ki	se	ukvarjajo	z	dejavnostmi	javnih	potreb	in	interesa,	oziroma,	ki	so	v	vsakem	primeru	
povezane	z	odnosi	z	javnostjo,	SAPIO	najstrožje	upošteva	delovanje,	ki	 je	skladno	z	zakonodajo	skupnosti	 in	države	ter	z	predpisi	
podjetja.	

Vodenje	pogajanj,	prevzem	obveznosti	in	izvajanje	vseh	vrst	odnosov	z	javnostjo	in	agencijami,	ki	se	ukvarjajo	z	dejavnostmi	javnih	
potreb	 in	 interesa,	 oziroma,	 ki	 so	 v	 vsakem	 primeru	 povezane	 z	 odnosi	 z	 javnostjo,	 so	 rezervirana	 izključno	 za	 oddelke,	 ki	 so	
kompetentni	in	pooblaščeni	za	slednje.	

V	odnosih	z	javno	upravo,	SAPIO	v	svojem	lastnem	imenu	ali	v	imenu	svojega	delavca,	izvajalca	ali	svetovalca,	ne	sme	vplivati	na	
odločitve	 zainteresiranih	 institucij,	 z	 namenom	 da	 bi	 te	 institucije	 naredile	 ali	 ne	 izvedle	 aktivnosti,	 ki	 so	 v	 nasprotju	 z	 etičnim	
kodeksom.	

V	vsakem	primeru	je	prepovedano	obljubiti	ali	plačati	vsote	denarja	ali	druge	koristi	predstavnikom	in/ali	zaposlenim	v	javni	upravi	
(ali	posameznikom,	ki	so	jim	blizu),	z	namenom	spodbujanja	ali	podpiranja	interesov	SAPIO,	kot	tudi	izvajanje	nezakonitih	pritiskov	
za	dosego	koristi.	

Poleg	tega	SKUPINE	ne	bo	mogoče	zastopati	pri	odnosih	z	javno	upravo	s	strani	tretjih	oseb,	če	bo	obstajalo	navzkrižje	interesov,	
četudi	zgolj	namig	o	slednjih.		

5.10	 Odnosi	z	odgovornimi	za	nadzor	in	preverjanje	

Odnosi	 med	 SAPIO	 in	 odgovornimi	 za	 nadzor	 in	 preverjanje	 temeljijo	 na	 sodelovanju	 in	 celotem	 spoštovanju	 njihove	
institucionalne	 vloge,	 ter	 na	 izogibanju	 kakršnega	 koli	 ravnanja,	 ki	 bi	 lahko	 na	 kakršen	 koli	 način	 preprečil,	 omejil	 ali	 zavajal	
dejavnosti	nadzora.	
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5.11	 Pranje	denarja,	izsiljevanje	in	antiterorizem			

Skupina	v	celoti	posluje	v	skladu	z	veljavnimi	predpisi	glede	preprečevanja	pranja	denarja	in	boja	proti	terorizmu	ter	v	skladu	z	navodili	
pristojnih	 italijanskih	 in	 tujih	 organov,	 in	 se	 v	 ta	 namen	 zavezuje	 k	 zavrnitvi	 sodelovanja	 pri	 sumljivih	 transakcijah,	 v	 kontekstu	
korektnosti	in	preglednosti	v	vseh	državah	kjer	posluje.	

Prejemniki	 so	 zato	 zavezani	 k	 preverjanju	 vseh	 razpoložljivih	 podatkov	 o	 nasprotni	 strani	 tako	 komerciale,	 kot	 dobaviteljev	 in	
partnerjev,	znamenom	preverjanja	njihovega	ugleda	in	legitimnosti	njihovih	aktivnosti,	pred	vzpostavitvijo	kakršnega	koli	poslovnega	
odnosa.	

Zato	se	morajo	partnerji	izogibati	vsakršni	vpletenosti	v	operacije,	ki	lahko,	čeprav	samo	potencialno,	spodbujajo	terorizem	ali	pranje	
denarja,	 ki	 izhaja	 iz	 prepovedanih	 ali	 kriminalnih	 dejavnosti,	 in	 delovati	 v	 popolni	 skladnosti	 z	 zakonodajo	 in	 postopki	 notranjega	
nadzora.	

5.12	 Darila,		sponzorstvo	in	reklama	

Dovoljena	so	le	skromna	darila	in	sponzorstva,	katere	se	lahko	upošteva	kot	vljudnostna	darila	v	komerciali	in	v	taki	obliki,	da	
ne	 morejo	 povzročiti,	 na	 drugi	 strani	 ali	 pri	 tretji	 osebi,	 vtiza,	 da	 so	 slednja	 namenjena	 pridobivanju	 ali	 dodelitvi	
neupravičene	prednosti	 ali	 vtisa	 o	 nezakonitosti	 in	 nemoralnosti.	 V	 vsakem	primeru,	morajo	 biti	 ta	 darila	 ali	 sponzorstva	
vedno	podana	v	skladu	s	poslovnimi	pravili	in	ustrezno	dokumentirana.	

Sponzorstva	in	prispevke	se	da	na	koncu	študij,	raziskav,	konferenc,	seminarjev,	in	se	morajo	nanašati	na	tematike,	ki	imajo	
neposreden	interes	za	SKUPINO.	

Za	 izbor	pobud,	ki	 jih	 je	potrebno	podpreti,	SKUPINA	SAPIO	posluje	v	skladu	s	pravičnostjo	 in	preglednostjo	ter	v	skladu	s	
predpisi	in	notranjimi	pravili,	ob	izogibanju	morebitnega	navzkrižja	interesov	na	osebni	ravni	in	na	ravni	podjetja.	

Udeležba	SAPIO	pri	usposabljanju	ali	na	konferencah,	ter	pri	bolj	splošni	promociji	in	trženju,	poteka	v	kontekstu	strogega	in	
doslednega	spoštovanja	določb	in	veljavnih	predpisov.	

SKUPINA	SAPIO	 je	družbeno	odgovorna	 in	zato	za	upravljanje	z	 lastno	blagovno	znamko	 in	za	predstavitev	svojih	 izdelkov	
sprejema	instrumente,	ki	zagotavljajo	neposredno	uresničitev	slednjega.	

Kljub	uporabi	 tehničnih	 instrumentov	množičnega	razširjanja	za	svoje	 izdelke	 in	storitve,	SKUPINA	podpira	neposredno	ali	
posredno	podporo	dejavnosti,	med	katere	spadajo:	

- poljudnoznanstvena;	
- usposabljanje	in	informiranje;	
- podpora	vprašanj,	ki	so	povezana	s	krhkostjo	osebnosti;	
- tehnološka	podpora	javne	uprave	za	razvoj	novih	rešitev	za	problematiko	glede	okolja	in	energije.	

	

6.		UPRAVLJANJE	ODNOSOV	S	SKUPNOSTJO	

6.1		Odnosi	z	lokalno	skupnostjo	

Stalen	 odnos	 z	 lokalnimi	 skupnostmi,	 je	 za	 SKUPINO	 temelj	 poslovanja.	 Zato	 SAPIO	 spoštuje	 in	 prispeva	 k	 razvoju	 gospodarskih	 in	
družbenih	omrežji	v	lokalnih	skupnostih,	v	katerih	deluje.	

6.2		Odnosi	s	političnimi	strankami	in	sindikati	

SAPIO	 ne	 daje	 nobenih	 prispekov,	 tako	 posrednih	 kot	 neposrednih,	 sindikatom	 ali	 političnim	 strankam	 ali	 njihovim	 zastopnikom	 ali	
kandidatom,	razen	v	obliki	in	na	način,	ki	ga	določa	zakon,	kar	temelji	na	načelu	transparentnosti,	pravičnosti	in	sodelovanja.	
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6.3		Odnosi	z	mediji	in	drugimi	sredstvi	množičnega	kominuciranja	

SAPIO	se	obrne	na	medije	in	organe	množičnega	komuniciranja	le	preko	organov	družbe	in	korporativne	funkcije,	ki	so	za	to	pristojne,	

na	izredno	pošten	in	prijazen	način,	ki	je	v	skladu	s	politiko	podetja.	

Komunikacija	med	SAPIO	in	okoljem	mora	biti	resnična,	jasna,	trenasparentna,	usklajena,	dosledna	in	natančna	ter	v	skladu	s	politiko	

in	poslovnimi	programi.	

V	primeru	udeležbe	na	konferencah	 in	kongresih,	pisanja	 člankov	 in	publikacij	na	 splošno,	 kot	 tudi	udeležbe	na	 javnih	prireditvah,	

bodo	 informacije	o	dejavnostih,	 rezultatih,	 stališčih	 in	strategiji	SAPIO,	 razkrite	v	skladu	s	postopki,	ki	veljajo	pri	obravnavi	 zaupnih	

informacij.	

Zaupne	informacije	

Pomenijo	 vse	 zaupne	 podatke,	 ki	 so	 pridobljeni	 pri	 opravljanju	 delovnih	 nalog,	 kot	 so	 projekti,	 pogajanja,	 sporazumi,	 predlogi,	 ali	

katero	koli	dejstvo	ali	predlog,	četudi	je	negotov	in	se	nanaša	področje	dejavnosti	SKUPINE,	katerih	posredovanje	in	uporaba	bi	lahko	

ogrozila	ali	 škodovala	SAPIO	 in/ali	omogočila	pridobitev	neupravičene	prednost	 zaposlenega	ali	 sodelavca	 tako	notranjega	kot	 tudi	

zunanjega.	

Konotacija	 visoke	 tehnologije,	 ki	 karakterizira	 SKUPINO	 in	 s	 tem	kakovost	 informacij,	 ki	 so	 lahko	 znanje	 zaposlenega	ali	 sodelavca,	

nalagajo	popolno	spoštovanje	pravil	o	industrijski	tajnosti,	kar	velja	tako	za	tretje	osebe,	kot	tudi	za	subjekte,	ki	sicer	niso	odgovorni	za	

komunikacijo.	

V	vseh	primerih,	zlasti	pa	ob	sklenitvi	in	izvajanju	pogodb,	se	mora	upoštevati	dejstvo	varovanja	zaupnosti,	tako	v	odnosih	s	tretjimi	

osebami,	kot	tudi	v	odnosih	z	mediji	ter	v	odnosih	s	subjekti,	ki	niso	odgovorni	za	komunikacijo.	

Vsaka	oblika	izkoriščanja	ter	uporaba	zaupnih	podatkov	za	gospodarske	namene	ter	neposredno	vlaganje,	tudi	preko	tretje	osebe,	ki	

ima	dostop	do	zaupnih	informacij	družbe	je	v	nasprotju	z	zakonom	in	s	tem	strogo	prepovedana.	

Kršitev	doložnost	 glede	 zaupnosti,	 s	 strani	 zaposlenega	 lahko,	 glede	na	 specifične	 razmere	 in	posledice	 vedenja,	 vplivajo	na	odnos	

zaupanja	s	SAPIO.	

	

7.		SISTEM	KAKOVOSTI,		VARNOST	PRI	DELU	IN	OKOLJE		

7.1		Kakovost	

Z	zavezanostjo	in	sodelovanjem	vseh	zaposlenih,	se	je	SAPIO	zavezal	in	nadaljeval	proces	za	kakovost,	s	tem	da	je	razvil	lastni	sistem	

vodenja	kakovosti	v	skladu	s	standardom	ISO	9000.	

Primarni	 cilj	 SAPIO	 je	 učinkovita	 uporaba	 sistema	upravljanja	 kakovosti	 za	 izboljšanje	 procesov	proizvodnja	 in	 kakovost	 izdelkov,	 s	

čimer	se	poveča	zadovoljstvo	strank	in	sposobnost	za	ustvarjanje	vrednosti	za	vse	zainteresirane	strani.	

SAPIO	nadaljuje	z	neprekinjenim	spremljanjem	kazalnikov	uspešnosti	procesov,	ki	so	pomembni	za	kakovost	aktivnosti	za	zagotovitev	

zahtevane	stopnje	standarda	ter	z	neprestanim	izboljševanjem.	
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7.2		Varnost	zdravja	in	varnosti	pri	delu	

SAPIO	smatra	varnost	 in	zdravje	zaposlenih,	kot	eno	prednostnih	nalog	in	 je	globoko	predan	intenzivnemu	in	nepretrganemu	iskanju	

načinov	za	dobro	počutje	zaposlenih.	

SKUPINA	se	vedno	zavzema	za	širjenje	kulture	varnost	svojega	osebja	in	tretjih	oseb,	ne	glede	na	morebitne	ekonomske	vidike.	

Tema	 ”zdravje	 in	 varnost	 pri	 delu”,	 mora	 biti	 vedno	 prisotna	 na	 vseh	 ravneh	 delovanja	 in	 odločanja,	 ob	 zavedanju	 potrebe	 po	

nenehnem	izboljševanju.	

Ključna	načela,	na	katerih	temelji	sistem	upravljanja	varnosti	SAPIO	zajemajo:	

- odgovornost	 upravljanja	 varnosti	 se	 razteza	 čez	 celotno	 hierarhijo	 podjetje,	 od	 delodajalca	 do	 vsakega	 posameznega	
zaposlenega,	v	skladu	s	svojimi	funkcijami	in	odgovornostmi;	

- v	organizaciji	so	ugotovljeni	specifični	viri,	katerim	je	zaupana	odgovornost	glede	smernic	o	varnosti	in	zdravju	pri	delu;	

- na	voljo	je	osebje	in	potrebna	infrastrukture	za	zagotovitev	varnih	pogojev	dela;	

- zdravje	zaposlenih	se	nenehno	nadzoruje,	preko	obsežnega	načrta	nadzorovanja	čistoče;	

- predvideni	 so	 poglobljeni	 načrti	 usposabljanja,	 informiranja	 in	 usposabljanja	 zaposlenih	 in	 za	 funkcije,	 ki	 so	 odgovorne	 za	
zagotavljanje	varnosti	in	zdravja	pri	delu;	

- vzpostavljeni	so	posebni	kazalniki	uspešnosti	za	stalno	spremljanje	učinkovitosti	sistema	upravljanja	varnosti;	

- zaposleni	so	vključene	v	uporabo	temeljnih	načel	preventive	in	varstva	ter	se	morajo	počutiti	osebno	odgovorne	za	varnost,	
zdravje	in	dobrobit	sebe	ter	svojih	kolegov;	

- tudi	zunanje	osebje	je	zaščiten	med	dejavnostmi,	ki	potekajo	v	objektih	SKUPINE;	

- vsi	varnostni	zakoni	so	skrbno	opazovani;	

- velik	pomen	se	daje	komunikaciji	tako	znotraj	SKUPINE,	kot	tudi	zunaj	nje;	

- vsaka	nesreča	ali	skoraj	nesreča	ali	okvara,	ki	pomeni	potencialno	nevaren	dogodek,	je	ustrezno	registrirana	in	analizirana	z	
namenom	preprečitve	njene	ponovitve;	

- spodbuja	se	uporabo	preventivnih	ukrepov	ali	načrtov	za	izboljšanje	delovnih	pogojev	in	zmanjšanje	tveganja	za	zaposlene.	

7.3		Varnost	okolja	

SKUPINA	 SAPIO	 daje	 velik	 pomen	 na	 spoštovanje	 in	 varstvo	 okolja,	 kar	 smatra	 kot	 dolžnost	 vsakega	 zaposlenega	 ali	

sodelavca,	z	namenom	za	skupno	izboljšanje	kakovosti	življenja,	z	uresničevanjem	trajnostnega	razvoja	za	zaščito	prihodnjih	

generacij.	

SAPIO	smatra	okolje	in	naravo	kot	temeljne	vrednote	in	dediščino	vseh,	kar	je	potrebno	zaščititi	in	braniti,	zato	si	pri	svojih	

dejavnostih	prizadeva	za	delovanje	v	skladu	s	temi	načeli.	

SAPIO	ponuja	tehnologijo	in	izdelke,	ki	so	prijazni	okolju,	in	se	ukvarja	z	raziskovalnimi	dejavnostmi	za	iskanje	novih	rešitev	

trajnostnega	razvoja.	To	zadeva	na	primer	raziskovalno	dejavnost	in	preizkušanje	novih	tehnologij	proizvodnje,	distribucije	in	

uporabe	vodika,	kot	generatorja	energije	za	prihodnost.	

SKUPINA	se	zaveda,	da	varnost	podjetja:	

- se	pridobi	s	krepitvijo	in	vključevanjem	zaposlenih	na	vseh	ravneh;	

- sestoji	iz	upravlja	vseh	vidikov,	povezanih	z	vplivom	na	okolje	in	ohranjanje	ozemlja;	

- pomeni	preprečevanje	in	ne	popravljanja	
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V	ta	namen	si	SAPIO	prizadeva	zagotoviti,	da:	

- so	spoštovani	vsi	zakoni	in	predpisi	v	zvezi	z	okoljem;	

- obstaja	primerna	struktura	za	opredelitev,	razvoj,	izvajanje	in	pregled	in	posamičnih	ciljev	na	področju	varstva	okolja;	

- je	okoljska	politika	SAPIO	dokumentirana,	se	izvaja,	je	posodabljena	in	razširjena	znotraj	in	zunaj	SKUPINE.	
	

8.		NADZOR	NAD	UPORABO	ETIČNEGA	KODEKSA	

	

8.1		Disciplinski	sistem	

	

Preko	organov	 in	 funkcij,	 ki	 so	 za	 to	 zadolžene,	 SAPIO	dosledno,	nepristransko	 in	enotno	nalaga	 sankcije,	 ki	 so	 sorazmerne	 s	

kršitvami	tega	Kodeksa,	in	v	skladu	z	veljavnimi	določbami,	ki	urejajo	delovna	in	pogodbena	razmerija.	

Ukrepi	proti	upravljalcem	 in	zaposlenim,	ki	 izhajajo	 iz	kršitve	etičnih	načel	 in	pravil	 ravnanja,	ki	 so	v	 tem	Kodeksu	določena	v	

delovnopravni	zakonodaji	v	veljavi	(v	Italiji	je	to	Kolektivne	pogodbe	za	delo).	

Vsako	 ravnanje	 tako	 svetovalcev	kot	 sodelavcev,	 agentov,	posrednikov,	dobaviteljev,	poslovnih	partnerjev	poslovne	 in	drugih	

strank,	 ki	 so	 povezane	 s	 SKUPINO	na	 podlagi	 pogodbe	 (ne	 o	 zaposlitvi)	 in	 ki	 niso	 subjekti	 vodenja	 ali	 nadzora,	 v	 nasprotju	 z	

določbami	tega	Kodeksa,	se	lahko	sankcionira	tudi	v	obliki	prekinitve	pogodbe,	ali	celo	z	morebitnim	zahtevkom	za	nadomestno	

izplačilo,	če	tako	ravnanje	povzroči	škodo	vpletenim	družbam	SKUPINE.	

SAPIO	zagotavlja	več	komunikacijskih	kanalov,	ki	omogočajo	subjektom,	navedenim	v	delu.	5,	odstavek,	a)	in	b)	zakonske	uredbe	

231/01,	da	 lahko	oddajo	poročila	o	nezakonitem	ravnanju,	ki	so	v	skladu	z	zakonom	in	za	namene	zakona	30/11/2017	št.	179	

(Pravilnik	o	prijavljanju	nepravilnosti),	ki	temelji	na	dejstvih	ali	kršitvah	modela	organizacije	in	upravljanja	in	so	se	z	njimi	soočali	

med	opravljenjem	svojih	funkcij.	

SAPIO	zagotavlja	zaupnost	 identitete	prijavitelja	v	upravljanju	 in	prepoveduje	dejanja	povračilnih	ali	diskriminatornih	ukrepov,	

neposrednih	ali	posrednih	proti	prijavitelju	iz	razlogov,	ki	so	neposredno	ali	posredno	povezani	s	poročilom.	

V	sprejetem	disciplinskem	sistemu	SAPIO	zagotavlja	sankcije	proti	tistim,	ki	kršijo	zaščitne	ukrepe	poročevalske	stranke,	in	tiste,	

ki	izvajajo	goljufiva	poročila	zlonamerno	ali	zaradi	hude	malomarnosti.	

8.2		Posredovanje	Kodeksa	

Vsi,	 ki	 sodelujejo	 s	 SKUPINO,	 brez	 razlik	 ali	 izjem,	 v	 Italiji	 ali	 v	 tujini,	 so	 zavezani	 k	 upoštevanju	 načel	 tega	 Kodeksa.	 Noben	 poskus	

delovanja	v	korist	SKUPINE	ne	upravičuje	sprejetje	vedenja,	tudi	ne	v	primeru	tekmovanja	z	drugimi,	če	je	v	nasprotju	z	zakonodajo	in	s	

temi	načeli.	

Še	posebej	so	vsi	direktorji,	zaposleni	in	svetovalci	zavezani	k	delovanju,	ki	temelji	na	teh	normah	tako	znotraj	SKUPINE,	kot	na	splošno,	

za	vse	njene	deležnike.	Pravne	osebe	 in	upravljavci	pa	so	poleg	tega	dolžni	zagotoviti	zgled	skladnosti	med	načeli	Etičnega	kodeksa	 in	

dnevnim	vedenjem.	

Organ,	ki	je	pristojen	za	nadzor	izvajanja	Kodeksa	in	njihovo	širjenje	in	poznavanje	predstavlja	Organ	nadzora	vsake	družbe	SKUPINE	ali,	v	

primeru	odsotnosti	Organ	nadzora	matične	družbe,	ki	je	ustrezno	usklajevan	z	organi	in	funkcijami	odgovornimi	za	pravilno	izvajanje	in	

ustrezen	nadzor	načel	Etičnega	kodeksa.	
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Vsako	kršitev	ali	sum	kršitve,	je	potrebno	sporočiti	v	pisni	obliki	in	ne	anonimno,	pristojnemu	Organu	nadzora,	s:	

- pismom	v	zaprti	ovojnici,	katerega	se	pošlje	ali	dostavi	na	sedež	podjetja,	naslovljeno	na	Organ	nadzora	

- na	pristojen	elektronski	naslov.	

	

Organ	nadzora	oceni	prejete	informacije	in	primere	v	katerih	je	potrebno	ukrepati.	

Posameznikom,	ki	so	prijavili	kršitve	se	mora	zagotoviti	zaščito	pred	kakršno	koli	obliko	povračilnih	ukrepov,	diskriminacije	ali	kazni;	

v	vsakem	primeru	pa	zagotoviti	varnost	identitete,	razen	če	zakon	zahteva	razkritje	identitete	zaradi	varstva	pravic	SAPIO	ali	drugih	

subjektov	SKUPINE	ali	napačno	in	nezakonito	obtoženih	oseb.	
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