
KODEKS ETYCZNY AGENCJI REKLAMOWEJ

1.  ÔGŌLNE POSTANOWJENIA 
Zasady ôkryślōne w Kodeksie Etycznym odzwierciedlają bazowe wartości wyznŏwane bez ôsoby zwiōnzane 
z Agyncyjōm Reklamowōm AWENA. Wartości te majōm swoje źrōdło we wszeôbecnie przijyntych prawi-
dłach etyki i dobrych praktykach fachowych. Kodeks niy stanowi zbioru norm zastympujōncych ôbowiōnzu-
jōncych receptōw prawa.  
 
Kożdŏ ôsoba robiōncŏ abo spōłpracujōncŏ z Aweną musi przestrzegać prawideł ôkryślōnych w Kodeksie 
Etycznym. Je to konieczny ôbowionzek prŏcownika i spōłprŏcownika. Kożdy je zôbowiōnzany do aktywne-
go prōmowaniŏ i ôchrōny prawideł wyrażōnych w Kodeksie Etycznym. W kōnsekwyncyji kożdy ôbowionzek 
informowaniŏ Agyncyje ô wszelich cufalach naruszyniŏ Kodeksu Etycznego.  
 
Naruszyniŏ take, nawet potyncjalne, przinŏleży zgłŏszać pocztōm elektrōnicznōm na adresa: biuro@awena.pl. 
Zgłoszyniŏ bydōm przetwŏrzane z zachowaniym prywatności i tajności, zgodnie z uzdaniami polityk i pro-
cedur jak tyż z ôbowiōnzujōncymi receptami prawa. Ôsoba zgłŏszajōncŏ bydzie podlygała wszelij ôchrōnie 
wynikajōncyj z ôbowiōnzujōncych receptōw prawa.

2.  PRZESTRZEGANIE PRAWA 
Prawo suży zaôbycz po to, coby prŏwniki mieli z czego żyć (cyt. Raymond Chandler).  
 
My z prawa (na szczyńście) niy żyjymy, my jy ino przestrzegōmy. Przestrzyganie wszyjskich receptōw prawa 
to fōndamynt kożdego przejawu działalności Aweny, bez to tyż kożdy nasz prŏcownik i spōłprŏcownik mŏ 
ôbowionzek postympowaniŏ zgodnie z prawym.  
 
W szczególności prŏcowniki i spōłprŏcowniki muszōm przestrzegać receptōw prawa ôdnoszōncych sie do 
ryklamy i praw włŏsności intelektualnyj. Niedopuszczalne je kopiyrowanie niywłŏsnych idyji abo użiwanie 
naruszajōncych prawo rozwiōnzań, nawet na klarowno prośba. My tworzimy ryalność, a niy jōm kopiyrujymy!
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3.  PRZESTRZEGANIE NORM ETYCZNYCH 
Czego niy wezbranio prawo, wezbranio gańba (cyt. Seneka Modszy).  
 
Niy chcymy mieć gańby, przestrzegōmy prawa i postympujymy zgodnie z branżowymi normami etycznymi 
wyrażōnymi np. w Kodeksie Etyki Ryklamy. Kożdy z prŏcownikōw abo spōłprŏcownikōw Aweny bydzie mioł 
na napōmniyniu take normy etyczne w czasie robjenia jakich ino czynności w imiyniu abo na rzecz Agyncyje.

4.  SPŌŁPRACA Z KLIJYNTAMI  
Klijynt, nasz Pōn!  
 
Radość Klijynta to nasz priorytet. Wszelimi możliwymi i legalnymi knifami lifrujymy Klijyntōm usugi nojwyż-
szyj jakości. Ôferowanie usug wyjōntkowych i innowacyjnych pod wzglyndym projektōw i wykorzystanego 
know-how to bazowy cwek, kery starōmy sie ôsiōngnōńć.  
 
Zawsze przekazujymy Klijyntōm kōmpletne i akuratne informacyje ô usugach Agyncyje, tak coby nasi Klijynci 
mogli powzimać świadōme decyzyje zwiōnzane z nawiōnzaniym abo kōntynuacyjōm spōłprace z nami.

5.  RELACYJŎ DO KŌNZUMYNTŌW 
Pozytywny ôdbiōr naszych ryklam i naszych usug bez Kōnzumyntōw stawômy na piyrszym planie. Bez to 
fungujymy z połnym poszanowaniem dowiydziōnych gyszeftōw Kōnzumyntōw, kere sōm chrōniōne receptami 
ôbowiōnzujōncego prawa. Nasze usugi i rozwiōnzania sōm tyż tworzōne we sztamie z prawidłami etycznymi.  
Zapewniōmy, iże nasze usugi, w tym ryklamy, niy zawiyrajōm w ôsobliwości: treści dyskryminujących, 
elymyntōw, kere zachyncajōm do aktōw przemocy, treści motywujących do zakupu beze wykorzystanie 
zdarzyń losowych, wywołowanie bōniŏ sie abo poczucia bojōnczki, treści wykorzystyjoncych brak do-
świodczyniō abo wiedze ôdbiyrcy, treści wkludzajōncych w błōnd ôdbiyrŏcy, treści propagujących postŏwy 
kwestiōnujōnce prawa zwiyrzōw. Szczególny achtung przyikłodany do usug i ryklam skerowanych do dziycia 
i młodzików jak tyż ryklam zawiyrajōncych informacyje ekologiczne.

6.  RELACYJŎ DO PRŎCOWNIKŌW I SPŌŁPRŎCOWNIKŌW 
W doborze naszych prŏcownikōw i spōłprŏcownikōw kerujymy sie kryteriami kōmpetyncyji fachowych, 
kōnsztu, zasug, kreatywności, fantazyje i przestrzeganiŏ wartości wyrażōnych w Kodeksie. Negujymy wszele 
formy bezprawnej dyskryminacyje abo faworyzowania jednych utrŏtōm drugich np. w czasie rekrutacyje. 
Dbōmy ô naszych prŏcownikōw i spōłprŏcownikōw, wspiyromy jejch rozrost ôsobisty i fachowy jak tyż two-
rzymy inicjatywy na rzecz podźwiganiŏ kwalifikacyji i kōmpetyncyji. Cołkŏ ferajna Awenki mŏ na zicher rōw-
ny dostymp do szkolyń i rozrostu fachowego. Wierzimy w druk spōłprace pōmiyndzy naszymi prŏcownikami 
i spōłprŏcownikami. Z tego zglyndu prōmujymy skutecznõ spōłpracã opartą na spōlnych wartościach, cylach 
jak tyż knifach, kerŏ je utrzimowanŏ przez pasjo do roboty, jakõ przejawiajōm wszyjscy nasi prŏcowniki.  
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Geltaki ôbsztalowane sōm na podstawie przejzdrzistych kryteriōw. Wspiyrōmy rozrost wszyjskich ôsōb, kere 
dōnżōm do ôsiōnganiŏ cwekōw biznesowych Agyncyje. W ôcynie wynikōw roboty kożdego prŏcownika 
bjerymy takie cechy jak spodobanie, zaangażowanie jak tyż innowacyjność idyji.  
 
Nasze relacyje z prŏcownikami i spōłprŏcownikami oparte sōm na reszpekcie dlŏ jejich zŏcności ôsobistyj. 
Razym dōnżymy do stworzyniŏ środowiska roboty, w kerym ludzie mogōm swobodnie wyrażać swoje po-
glōndy, przi zachowaniu reszpektu dlŏ poglōndōw inkszych ôsōb.  
 
Żŏdyn niy może być dyskryminowany skuli rasy, religije, nŏrodności, farby skōry, lot, płeci, stanu cywilnygo 
eli stanu zdrowiŏ. Ôferujemy kobiytōm i chopōm rōwne szanse rozrostu. Angażyrujymy sie w ôchrōnã 
zdrowiŏ psychicznego i fizycznego swojich prŏcownikōw i spōłprŏcownikōw, przi prōmowaniu rōwnowŏgi 
pōmiyndzy życiym fachowym i ôsobistym.  
 
Spōlnymi siłoma starōmy sie zapewnić czyste zdrowe i bezpieczyństwo środowiska roboty zgodnie z nojlep-
szymi sztandardami i receptami prawa. 

7.  RELACYJE Z LIFERANTAMI 
Dobieromy swojich liferantōw i wspołpracujymy z nimi ansztyndich i przejźiście. Kerujymy sie w tym zakresie  
prawidłami ansztyndigej kōnkuryncyje, bezstronności jak tyż rzetelnyj ôcyny jakości lifrowanych nōm 
tŏwarōw abo usug.  
 
Spōłpracujymy jyny z liferantami, kerzi podzielają zasady ôkryślōne w Kodeksie Etycznym jak tyż kerzi po-
stympujōm zgodnie z ôbowiōnzujōncymi receptami prawa. Naruszynie prawideł wynikajōncych z naszego  
Kodeksu abo naruszynie receptōw prawa stoji na zawadzie nawiōnzaniŏ abo kōntynuacyje spōłprace 
z nami!

8.  RELACYJE ZE WŁADZŌM PUBLICZNŌM 
Fungujymy z połnym poszanowaniem dlŏ prawa ryalizowanego bez dymokratycznie powołane władze lokalne, 
regiōnalne i ogólnokrajowe. Niy angażyrujymy sie, ani niy spiyrōmy żŏdnyj działalności politycznyj, w ôsobliwości 
opartej na krzewieniu niynawiści, uprzedzyń jak tyż dyskryminacyje do ôkryślōnych grup abo ôsōb. Bez to tyż 
przedstŏwiciele władze niy mogōm rachować u nŏs na prziwileje abo ekstra traktowanie.
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9.  RELACYJE Z KŌNKURYNCYJŌM 
Uczciwie współzawodniczymy z kōnkuryntami i nawet to lubiymy. Nikej niy podważamy jejich reputacyje. 
Szanujymy prawa posiadane bez kōnkuryncyjõ, w tym prawa autōrske. Niy podejmujymy tyż fungowań 
majōncych na cweku bezprawne pozyskiwanie informacyje tykajōncych kōnkuryncyje, takich jak szpiegostwo 
industryjalne, zatrudnianie prŏcownikōw kōnkuryncyje w celu dostaniŏ ôd nich informacyje stanowiōncych 
tajymstwo fyrmy, nakłanianie prŏcownikōw kōnkuryncyje abo jeji Klijyntōw do wyzdradzaniŏ posiadanych 
bez nich informacyje.

10.  KONFLIKT GYSZEFTŌW 
Starōmy sie unikać wszyjskich sytuacyji, kere mogōm prziczyniać sie do powstŏwaniŏ ôstudy gyszeftōw 
abo kere mogōm w inkszy sposób wpływać na naszazdoloś podjyncio bezstrōnnych decyzyji i do dbaniŏ 
ô gyszefty Aweny. W czasie wszelich sytuacyji angażyrujōncych ôsoby trzicie muszymy zolwsze postym-
pować uczciwie i klarownie. Kożdy z nŏs mŏ mus unikaniŏ wszelich form faworyzowania inkszych, wcho-
dzyniŏ w potajemne zmowy, abo uzależniania podyjmniyńciŏ ôkryślōnych działań ôd dostaniŏ użytku dlŏ 
siebie abo dlŏ ôsoby trzecij.

11.  PRANIE ÔBMARASZŌNYCH PIJYNDZY 
Lubiymy ino „czyste” pijōndze. Ôbmaraszōnym gŏdōmy stanowcze niy. Tam, kaj to konieczne stosujemy 
ôdpowiednie insztrumynt due diligence i weryfikujymy wszyjske dostympne informacyje ô potyncjalnych 
partnyrach biznesowych. Za niedopuszczalne uznŏwōmy kludzynie jakich ino działań biznesowych w mia-
nie Agyncyje, kere mogōm potencjalnie być zwiōnzane z nadużyciem abo naruszyniym prawa.

12.  GYSZYNKI  
Kożdy lubi gyszynki. My tyż! Niedopuszczalne jednak je ōferowanie abo przijmowanie w ciōngu ôperacyje  
biznesowych jakich ino gyszynkōw, kere majōm na cweku dostanie bezprawnych użytkōw ôsobistych 
abo na rzecz Agyncyje. Okazjonalne wręczanie skrōmnych gyszynkōw pōmŏgŏ nawiōnzać abo zbudować 
dobre relacyje w kōntaktach z naszymi partnyrami biznesowymi, ale gyszynk nikej niy mōg i niy może być 
warōnkym nawiōnzowaniŏ relacyje. Gyszynk niy może być wręczany w pijōndzach, kartach, bōnach poda-
runkowych abo papiōrach wertownych na okaziciela (w kōńcu sōm my agyncyjōm kreatywnōm!). Gyszynk 
niy powiniyn być przekazowany partnyrowi biznesowemu ôrganizujōncymu kōnkurs abo aukcyjŏ, jeźli 
Agyncyjŏ brała udzioł w takim kōnkursie abo aukcyje. Zasady skŏzane powyżyj tykajōm tyż gyszynkōw 
wręczanych nōm! 

4



KODEKS ETYCZNY AGENCJI REKLAMOWEJ

13.  WŁŎSNOŚĆ INTELEKTUALNŎ 
Fōndamyntym naszyj działalności je jeji zebrane know-how jak tyż posiadane prawa włŏsności intelektualnyj 
(w szczególności prawa autōrske, patenty, znaki towŏrowe, tajymstwa handlowe, prawa do projektōw, 
logo, programy kōmputrowe, procesy biznesowe). Z tego zglyndu dokładamy wszelich starōń coby chrōnić 
swoje know-how jak tyż prawa włŏsności intelektualnyj. Agyncyjŏ sprzeciwiŏ sie wykorzystowaniu jeji 
know-how abo praw w inkszych cylach aniżeli cyle ôpisane w umowach abo regulaminach. W ôsobliwości 
prŏcowniki i spōłprŏcowniki winni strzimać sie ôd używaniŏ z rezultatōw swojij roboty, do kerych prawa 
dostała Agyncyjŏ (tj. wszyjskigo, co tworzōne je w czasie przeznaczōnym dlŏ Agyncyje, na koszt Agyncyje 
abo w rōmach wykōnowaniŏ ŏbowionków wynikajōncych z zawartych umow), w cylach ôsobistych, w tym 
przykładowo bez publikacyje takich rezultatōw roboty na zajtach internetowych, w zerwisach społeczno-
ściowych itp.

14.  PRYWATNOŚĆ I ÔCHRŌNA DANYCH ÔSOBOWYCH 
Kożdy mŏ mus dołożenia ôsobliwyj staranności przi przetwŏrzaniu danych ôsobowych, do kerych dostanie 
dostymp w czasie spōłprace z Aweną. W relacyji do danych ôsobowych, kożdy obowiązany je postympo-
wać zgodnie z ôbowiōnzujōncym receptami prawa jak tyż podstawami polityki bezpiyczyństwa w zakresie 
ôchrōn danych ôsobowych.

15.  INFORMACYJE TAJNE 
Naszym ôbowionkiem je zachowanie w tajymstwie wszelich informacyji tajnych, kere dostŏwōmy abo do 
kerych posiadōmy dostymp, zgodnie z zawartymi ugŏdami jak tyż ôbowiōnzujōncymi w Awenie regulami-
nami abo politykōm. 

16.  ÔCHRŌNA STRZODOWISKA 
Starōmy sie kludzić naszã działalność we sposób niezagrażający środowisu naturalnymu. W ciōngu naszyj 
roboty dōnżymy do maksymalnego ukrōcyniŏ potrzebowaniŏ papiōru bez używanie  dokumyntōw elek-
trōnicznych. Segregujemy wytwŏrzane bez nŏs odpady jak tyż wykorzystujymy powtōrnie ôbpakowaniŏ, 
kere sie do tego nadadzōm. W miarã możliwości używōmy materyji i sztofōw jak nojmynij szkłōdliwych dlŏ 
środowiska, w tym bydōncych z recyclingu. Ôgraniczōmy zużycie ynergije bez użycie maszin i rozwiōnzań 
energooszczędnych. 
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