КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ
НА ГРУПАТА ТЕКСАЙД

ПРЕДГОВОР
Уважаеми колежки и колеги,

За първи път ТЕКСАЙД създаде Кодекс за поведение, който обединява ключови ценности
и норми в един документ, който оформя нашето дружество и формира основата на нашето
мислене и действие.
Моля, прочетете внимателно този Кодекс за поведение. Той описва нашите стандарти,
бизнес етика и отговорни бизнес практики както за нас самите, така и за нашите бизнес
партньори, клиенти и общественост.
Като международна компания, която е една от водещите организации в Европа за
рециклиране на текстил, принципи като уважение, честност, почтеност и прозрачност
са неразделна част от нашата корпоративна култура. На тази основа ние се ангажираме
с етичните бизнес практики и спазването на законите в световен мащаб.
Директори или учащи се, всички служители са отговорни да въплъщават нашите
ценности и да се грижат за тях в рамките на една практикувана корпоративна култура. Те
са важни стълбове на нашата компания и гарантират дългосрочния икономически успех
на ТЕКСАЙД.
Затова разглеждайте настоящия Кодекс за поведение като част от нашата цялостна
корпоративна политика, както и като насока във Вашата ежедневна работа, за което
ние изрично ви благодарим!

С уважение

Шатдорф, 31.10.2018 г.			

Паул Шмуки						

Мартин Бьошен

Президент Управителен съвет				
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ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ
Кодексът за поведение регулира основните ценности, които определят нашето
поведение и действията ни както във вътрешните отношения, така и спрямо всички
заинтересовани страни. Той има много важен характер и се допълва и обогатява от
вътрешни директиви, регламенти, работни инструкции, както и от външни кодекси и
политики на партньорски организации и асоциации, като напр. Кодекса за поведение
на БИСС, допълнен и обогатен.
С принципите за спазване на изискванията ние искаме да гарантираме, че всички
органи на управление, служители, бизнес партньори, както и други заинтересовани
страни спазват съществуващите национални и международни закони, подзаконови
нормативни актове и специфичните за бранша разпоредби, и се държат отговорно.
Чрез споделени ценности създаваме уеднаквени социални и екологични минимални
стандарти. Кодексът за поведение предлага помощ при ситуации на дилема и има за
цел да активира служителите си.
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ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
Кодексът за поведение се прилага по отношение на всички служители на пълен и
непълен работен ден, както и по отношение на всички управителни органи (наричани
по-долу "служители") от всички компании на ТЕКСАЙД.
Ние също така очакваме агенти, подизпълнители и други агенти, с които ТЕКСАЙД
работи заедно, да действат в съответствие със съдържанието на настоящия Кодекс
за поведение.
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ФИРМЕНА КУЛТУРА И
ЦЕННОСТНА СИСТЕМА
ТЕКСАЙД се смята за една от водещите европейски компании за екологично събиране,
рециклиране и маркетинг на употребявани текстилни изделия. Ние действаме
ориентирани към печалбата и устойчивостта, с цел да реализираме финансови
средства за участващите организации за подпомагане, както и за благотворителни
партньорски

организации.

Ние

се

ангажираме

с

устойчивото

корпоративно

управление и свързаната с него екологична и социална отговорност.
Мотивирани и самостоятелно работещи служители са задължителна предпоставка за
нашия дългосрочен успех. За да постигнем това, ние действаме активно, отговорно,
честно и благонадеждно.

3.1 Законосъобразно поведение
Фундаментът на нашето поведение се формира от местни, национални и международни
разпоредби и регулации в бизнес секторите, в които ние работим. Освен това ние
спазваме вътрешните директиви, инструкциите за работа, регламентите и стандартите,
за които ние сме се ангажирали доброволно.

3.2 Работа и поведение: Уважение, честност, цялост и комуникация
Ние се отнасяме един към друг по открит, честен, пряк и уважителен начин и се
поддържаме взаимно в отдели, компании и държави.
Оценяването между колежките и колегите, както и спрямо заинтересованите страни и
активите на ТЕКСАЙД, са нещо естествено за нас.
Ние зачитаме частната сфера на нашите служители и подкрепяме свободното
изразяване на мнение, както и отворена култура на обратна връзка.
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Ние ръководим, действаме и комуникираме вътрешно и външно съгласно следните
принципи:
• оценявайки ценностите
• ориентирани към резултатите
• ангажирани
• честни
• с доверие
• с интегриране
• открити
• развиващи се
• примерни

3.3 Имущество
Винаги изпълняваме възложената работа с най-доброто от нашето знание и съвест.
Придържаме се към вътрешни и външни насоки, за да не навредим на бизнес активите
на ТЕКСАЙД чрез невнимание или с умисъл. По-специално ние не присвояваме
финансови средства, не мамим и не крадем. Освен това не провеждаме никаква
политика за данъчна оптимизация чрез манипулация или измама от всякакъв вид.
Ние не изпълняваме указания от началниците, които биха увредили имуществото.

3.4 Равно третиране
Ние сме ангажирани с равните възможности на жените и мъжете и се ангажираме
с равното третиране на всички, независимо от техния произход, култура, цвят на
кожата, пол, език, възраст, религия, сексуална ориентация, физическо ограничение
или политическо отношение. Всички служители имат право на лечение, което
повишава достойнството им на работното място.
Ние защитаваме колегите и заинтересованите страни от дискриминация, малтретиране,
психически тормоз и потискане от всякакъв вид. Срещу сексуален тормоз и
злоупотреби ние провеждаме политика на нулева толерантност.

3.5 Достойни условия на труд
Ние отхвърляме категорично детския, затворническия или принудителния труд в рамките
на компанията, както и паралелно в цялата верига на стойността.
Ние не осъществяваме бизнес отношения с доставчици, клиенти, партньори или
организации, заподозрени в поддържането или стимулирането на детския, затворническия
или принудителния труд. Съществуващите бизнес партньори преминават редовна
проверка по отношение на социалното съответствие.
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ТЕКСАИД КАТО РАБОТОДАТЕЛ
4.1 Безопасност на труда и защита на здравето
ТЕКСАИД защитава служителите си от трудови злополуки, предлага здравословни
и безопасни условия на труд и насърчава всеки отделен служител чрез редовни
обучения. Служителите ще бъдат активни при проектирането и непрекъснатото
подобряване на процесите на персонала.
Обръщаме внимание на колегите си и им посочваме съществуващите опасности
своевременно. Преди и по време на работа ние не консумираме алкохол или
наркотични вещества, които биха могли да повлияят на нашите действия.

4.2 Повишаване на квалификацията
Добре обучените и мотивирани служители са важен фактор за успеха. ТЕКСАЙД
насърчава личното и професионално развитие на всички служители.
Програми за обучение за развитие на професионални и социални умения се предлагат
на всички йерархични нива под формата на вътрешно и външно обучение. Доказваме
всяко вътрешно и външно участие в обучения и се държим при обучението примерно,
мотивирано и колегиално. Към това предлагаме на млади колеги и колежки места за
обучение.

4.3 Условия за назначаване
ТЕКСАЙД се позиционира на съответните пазари като привлекателен работодател,
заплаща на своите служители справедливи и съобразени с пазара възнаграждения
и предлага условия на труд над средното ниво. Редовни разговори със служителите,
както

и

вътрешни

и

външни

одити

образуват

основата

за

непрекъснато

усъвършенстване.
ТЕКСАЙД е отворено за социално партньорство, предлага на всички служители равни
шансове за заетост и насърчаване, и гарантира във всички филиали работно време в
съответствие с приложимите закони.
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ОБЩУВАНЕ С БИЗНЕС
ПАРТНЬОРИ И ТРЕТИ ЛИЦА
5.1 Корупция и подкуп
Ние се стремим към прозрачен бизнес, основан на честност и цялостност. Затова
отхвърляме всякаква форма на подкуп или корупция и се придържаме към
подходящите разпоредби.
Ние не взимаме или предлагаме лични облаги от или на физически лица под формата
на пари, подаръци и покани, които не са пропорционални и прозрачни, и които не
отговарят на обичайните бизнес практики.
Ние не приемаме или предлагаме никакви лични облаги от или на държавни служители
и органи под формата на пари, подаръци или покани, ако по вяра и съвест може да се
приеме, че с това може да се окаже влияние върху бизнес решения.

5.2 Картел и конкуренция
Винаги се държим с почтеност към нашите конкуренти, дори и в битката за пазарен
дял, и се придържаме към правилата за справедлива и отговорна конкуренция. Ние
подпомагаме свободната конкуренция, като по този начин способността за иновации,
процесът на усъвършенстване, както и социалната и екологична устойчивост се
развиват по цялата верига на стойността.
Ние спазваме разпоредбите на антитръстовото законодателство. По-специално, ние
се въздържаме по всяко време от споразумения за конкуренция под формата на
споразумения за район, клиент или цени.
Ако сме мотивирани от конкуренти или клиенти за недопустимо поведение, ние се
дистанцираме от това.

5.3 Задължение за полагане на грижа
Ние очакваме от нашите бизнес партньори спазването на приложимите закони,
директиви и уговорени договорни условия. Освен това ценим по-специално защитата
на правата на човека и безопасността на труда, здравето и опазването на околната
среда.
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ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ
НА ИНТЕРЕСИ
6.1 Принцип
Ние избягваме ситуации и дейности, които причиняват лични конфликти на интереси
или лоялност спрямо ТЕКСАЙД или които могат да доведат до такъв риск. Също
дейности на роднини и близки могат да доведат до конфликт на интереси.
Ние не използваме позицията си в ТЕКСАЙД за лични облаги или в полза на членове
на семейството и свързани лица.
Ако има действителен или потенциален конфликт на интереси, ние сме длъжни да
съобщим това своевременно на нашия началник.

6.2 Забрана за конкурентна дейност
На служителите не е позволено управлението на компания, която се конкурира с
ТЕКСАЙД изцяло или отчасти. Не се допуска и прякото или непряко участие в компания,
която конкурира ТЕКСАЙД изцяло или частично.

6.3 Допълнителни дейности
Допълнителен труд не трябва да засяга работата и трябва да бъде одобрен писмено.
Участия в други компании не трябва да са в конфликт със стремежите на ТЕКСАЙД.
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РАБОТА С ИНФОРМАЦИИ
И ДАННИ
7.1 Защита и сигурност на лични данни
Ние спазваме приложимия Закон за защита на личните данни и се задължаваме да
пазим поверени информации и да ги третираме поверително.
Ние полагаме максимална грижа при работа с чувствителни данни и използваме
само тези данни и информация, които към настоящия момент са свързани с нашата
дейност и са от полза.
Особено защитени данни, като напр. лични данни, ние събираме, обработваме или
използваме само до степента, необходима за определени, изрични и легитимни цели.
Освен това ние третираме прозрачно използваните данни спрямо засегнатите лица,
не предоставяме информация и не предаваме данните без разрешение на трети лица.

7.2 Конфиденциалност
Ние пазим поверителната информация в тайна спрямо трети страни и обществеността.
Задължението за запазване на тайната важи и след прекратяване на трудовото
правоотношение.
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УСТОЙЧИВОСТ
8.1 Околна среда и дружество
Ние сме ангажирани с нашата отговорност към околната среда, хората и обществото.
Ето защо непрекъснатото подобряване на опазването на климата и околната среда е
неразделна част от нашата корпоративна стратегия. Съобразяваме се с приложимите
закони и разпоредби, както и с доброволни стандарти и норми, и следваме стратегията
за устойчивост на компанията.
Всички служители поемат отговорност за себе си, за обществото и за околната среда. В
ежедневните ни дейности ние се стремим към социална, екологична и икономическа
устойчивост.
Ние се грижим за бюджетното управление на природните ресурси и се ангажираме
активно в намаляването на емисиите на парникови газове. В сътрудничество с нашите
бизнес партньори сме ангажирани с екологични и социални условия на работа и
производство.
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НАРУШЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА
ЗА СЪОБЩЕНИЯ
Стандартите и разпоредбите в настоящия Кодекс за поведение се прилагат само ако не
се намират в конфликт със съществуващите приложими национални и международни
закони.
Неспазването на разпоредбите на Кодекса за поведение ще принуди местното
ръководство да предприеме подходящи дисциплинарни мерки, за да защити
интересите на ТЕКСАЙД.
Всеки служител е длъжен да съобщи за нарушения незабавно след узнаването им.
Производството на съобщаване е анонимно и се извършва съобразно местните
политики за защита на лични данни.

Всички служители имат свободния избор между два различни начина за
съобщаване:

подозрение / конкретен

съобщаване

съобщаване

Началник за контакт

място за контакт

Консултативна комисия

решение/санкция
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КОНТАКТ
При въпроси или неясноти може да се обръщате по всяко време към следното място:

ТЕКСАЙД Текстилфервертунгс-АГ
Зенвайдщрасе 43
6312 Щайнхаузен
compliance@teхaid.ch

Изключване на отговорността
Настоящият Кодекс за поведение не създава права за служителите или трети лица спрямо
ТЕКСАЙД. Запазено е правото за промени в Кодекса за поведение.
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ИМПРЕСИЯ

ТЕКСАЙД Текстилфервертунгс-АГ
Милитерщрасе 1, СН-6467 Шатдорф
Тел.: + 41 41 874 54 00, факс: + 41 41 874 54
info@texaid.ch · www.texaid.ch
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