
 

 

 

KODEKS ETYKI 

Athena Investments Dom Maklerski S.A. 

 

Kodeks etyki Athena Investements Dom Maklerski S.A. (AIDM S.A.) jest zbiorem wartości i zasad, jakimi 

kieruje się Nasza Spółka. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne, standardy, których 

oczekuje się od pracowników, w tym kadry zarządzającej. Stanowi on dla pracowników AIDM S.A. 

wzorzec postępowania w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz Klientów i Partnerów, 

zarówno w relacjach biznesowych, jak i okołobiznesowych. 

Wspieramy Klientów w osiąganiu finansowego sukcesu dzisiaj i w przyszłości. Naszą przewagę 

konkurencyjną budujemy w oparciu o wartości, które znamy, stosujemy w praktyce i propagujemy 

wśród naszych Klientów i Partnerów. 

 

NASZE WARTOŚCI PRO 

 

PROFESJONALIZM  ROZWÓJ  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

Profesjonalizm 

Dbamy o najwyższą jakość usług i innowacyjność. 

W AIDM S.A. jesteśmy zorientowani na Klienta. Dążymy do dostarczania usług i rozwiązań, które 

spełniają oczekiwania Klientów w zakresie jakości i innowacyjności. Uczciwość na rynku wymaga, aby 

każdy z nas traktował Klientów w sposób etyczny oraz zgodny z przepisami prawa. Pozyskujemy 

nowych Klientów dzięki wysokiej jakości oferowanych usług oraz konkurencyjności. Nie stosujemy 

nieuczciwych ani wprowadzających w błąd praktyk handlowych. Naszą ofertę przedstawiamy Klientom 

w sposób jasny i zrozumiały. 

Budujemy relacje oparte na zaufaniu. 

AIDM S.A. buduje długotrwałe i obopólnie korzystne relacje z Klientami oparte na zasadach 

poszanowania godności ludzkiej i równego traktowania. Bez względu na jakiekolwiek cechy bądź 

przekonania Klientów podejmuje działania w celu oferowania produktów i usług o najwyższym 

poziomie. 

AIDM S.A. zapewnia pełną i rzetelną informację o własnych i oferowanych jako dystrybutor 

produktach oraz o warunkach procesu reklamacyjnego. 

 



Szanujemy prawo. 

Pracownicy muszą znać i stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad 

i regulacji wydawanych przez państwo, organy nadzoru, które odnoszą się do ich działalności 

zawodowej. Pracownicy dochowują należytej staranności, aby osiągnąć i utrzymać niezależność 

i obiektywność w swojej działalności zawodowej. 

Uczciwie konkurujemy. 

AIDM S.A. przestrzega w działalności biznesowej zasad uczciwej konkurencji. Kieruje się zasadami 

rzetelności, lojalności, kultury korporacyjnej i wzajemnego zaufania. 

Dostarczamy rzetelnych informacji. 

AIDM S.A. prowadzi systematycznie i w sposób zorganizowany politykę informacyjną dostarczając 

aktualnych, mających oparcie w faktach informacji poprzez dostępne publiczne (adresowane 

do wszystkich zainteresowanych) i wewnętrzne (adresowane do Pracowników) kanały komunikacji. 

Chronimy informacje. 

W sposób szczególny AIDM S.A. oraz jego Pracownicy, zobowiązani są do ochrony informacji 

powierzonych im przez Klientów oraz ścisłe przestrzeganie zasad tajemnicy zawodowej. 

Dbamy o tajemnicę zawodową, handlową. Stosujemy zasady poufności. 

AIDM S.A. uznaje przestrzeganie zasad tajemnicy handlowej oraz ochrony informacji poufnych 

i danych osobowych za filar swojej działalności. Zasady te obowiązują Pracowników i obejmują także 

uznane za niepubliczne, informacje o wewnętrznych procedurach, czynnościach czy procesach. AIDM 

S.A. przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów prawa i w dobrej wierze. AIDM S.A. 

dokłada należytej staranności w informowaniu o celu przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia 

wgląd do treści tych danych, z możliwością ich sprostowania i uzupełniania. Pracownicy mają 

obowiązek ochrony danych osobowych, w szczególności nieudostępniania ich osobom 

nieuprawnionym oraz zapobiegania ich wykorzystywaniu niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

Rozwój 

Doskonalimy naszą działalność. 

To ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków 

do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga 

wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości. 

Myślimy w perspektywie długookresowej. 

Planujemy i prowadzimy naszą działalność w taki sposób, aby zapewnić długoterminowy 

zrównoważony rozwój. Nasze codzienne decyzje uwzględniają perspektywę długookresową 

i przewidują skutki podejmowanych przez nas działań. 

Dbamy o dobre kontakty z Klientami. 

Kładziemy nacisk na rozwój nowoczesnych rozwiązań ułatwiających komunikację na linii firma - Klient 

– firma. 

 



Dokładamy wszelkich starań, aby stwarzać naszym pracownikom przyjazne środowisko pracy. 

Tworzymy miejsca pracy, w których pracownicy mogą skutecznie i efektywnie realizować swoje 

zadania, a dzięki odnoszonym sukcesom zyskiwać satysfakcję i motywację do dalszego rozwoju 

zawodowego i osobistego. 

 

Odpowiedzialność 

Doceniamy pracowników. Promujemy współpracę. Dbamy o warunki pracy. 

W AIDM S.A. szanujemy się nawzajem. Promujemy współpracę, uczciwość oraz inicjatywę. Jesteśmy 

dumni z posiadanego przez naszych pracowników doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Szanujemy 

prywatność naszych pracowników. Zawsze działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

normami zawodowymi. Dokładamy wszelkich starań, aby stwarzać naszym pracownikom przyjazne 

środowisko pracy. Tworzymy miejsca pracy, w których pracownicy mogą skutecznie i efektywnie 

realizować swoje zadania, a dzięki odnoszonym sukcesom zyskiwać satysfakcję i motywację 

do dalszego rozwoju zawodowego i osobistego. 

Zapobiegamy konfliktom interesów. 

Pracownicy powinni unikać wszelkich działań lub powiązań, które kolidują lub sprawiają wrażenie 

kolidowania z najlepiej pojętym interesem AIDM S.A. oraz Klientów i Partnerów. 

Pracownicy mają obowiązek bieżącego zgłaszania przełożonym wszelkich konfliktów interesów 

mogących powodować lub powodujących potencjalne działania na szkodę AIDM S.A., Klientów lub 

Partnerów, zgodnie z odpowiednimi, regulacjami wewnętrznymi oraz normami prawnymi. 

Przeciwdziałamy praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

AIDM S.A., w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i najlepsze praktyki rynkowe, realizuje 

instytucjonalny program przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Współpracujemy w tym zakresie z wyspecjalizowanymi instytucjami Państwa, systematycznie 

doskonalimy własne procedury oraz  prowadzimy działania szkoleniowe w tym zakresie adresowane 

do Pracowników. 

Zapobiegamy korupcji oraz dbamy o etyczne przyjmowanie i wręczanie korzyści. 

AIDM S.A. stosuje zasadę zero tolerancji dla korupcji. Korupcję definiuje się jako: żądanie, 

proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki lub jakiejkolwiek 

innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek 

obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej 

obietnicę. 

W celu zapobiegania ryzyku korupcji AIDM S.A. identyfikuje obszary najbardziej narażone na to ryzyko 

oraz określa zasady postępowania służące zapobieganiu korupcji w tym: zasady i warunki etycznego 

przyjmowania i wręczania (oferowania) korzyści. Wręczanie (oferowanie) korzyści, niezależnie od ich 

wartości, urzędnikom państwowym  i samorządowym, jest zabronione. 

 

 

 



Posiadamy instrumenty kontroli zachowań i zgłaszania naruszeń. 

Każdy Pracownik, który posiada informacje lub uzasadnione podejrzenia, że doszło do naruszenia 

przepisów prawa, obowiązujących procedur lub Kodeksu Etyki, ma obowiązek niezwłocznego 

zgłoszenia tego faktu przez dedykowane kanały zgłoszeń.  

AIDM S.A. zapewnia anonimowe kanały dokonywania zgłoszeń, poufności wszystkich zgłoszeń a także 

nie podejmuje żadnych działań przeciwko osobie, która  w dobrej wierze zgłosi informacje dotyczące 

potencjalnych naruszeń przepisów prawa oraz obowiązujących procedur lub Kodeksu Etyki, lub która 

uczestniczy w procedurze weryfikacyjnej zgłoszeń, chyba że nieprawdziwe zgłoszenie lub informacje 

przekazane były w złej wierze. 

Rzetelnie rozpatrujemy reklamacje 

AIDM S.A. uznaje opinie, uwagi i reklamacje Klientów za istotne źródło informacji umożliwiające mu 

stałą poprawę jakości pracy. AIDM S.A. przestrzega zasady, by dostarczyć Klientom, w jak najkrótszym 

czasie, odpowiedzi odnoszącej się merytorycznie do zgłoszonego problemu. Sposób rozpatrywania 

reklamacji jest przyjazny dla Klientów i uwzględnia należne im prawa. 


