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Uwagi wstępne od Zarządu

Nasze wartości –
Nasze działania
Szanowny Pracowniku1,
W swojej historii Grupa Gegenbauer2 zdobyła znakomitą reputację, jako
wiarygodny i uczciwy dostawca usług. Nasz pomyślny rozwój od 1925 roku jest
odzwierciedleniem

zaufania,

którym

obdarzyli

nas

klienci,

pracownicy

i partnerzy. Oprócz niezawodnych usług i zaangażowanych pracowników,
kolejnym istotnym powodem było i jest nasze spójne przestrzeganie ustawowych
i innych przepisów, zobowiązań wynikających z kontraktu oraz dobrowolnych
zobowiązań wewnętrznych. Jest to rzecz zupełnie oczywista i przede wszystkim
nie jest dla firmy niczym nowym.
W wyniku globalizacji rynków i informacji, oraz związanej z tym potrzeby
przejrzystości, ustanowienie międzynarodowych standardów staje się coraz
bardziej potrzebne, między innymi w celu zwalczania korupcji i nieuczciwych
działań. Jako aktywne ogniwo cyklu gospodarczego, oraz z uwagi na coraz
ściślejszą współpracę opartą na zaufaniu, mamy obowiązek dokumentować
w sposób zrozumiały nasze zgodne z prawem działanie, nawet względem
podmiotów zewnętrznych.
Robimy to w formie kodeksu postępowania dla grupy Gegenbauer3, który został
uzgodniony z organami współdecydowania. Jest dla nas istotne, aby nie
nadkładano żadnych nowych obowiązków w związku z niniejszą dyrektywą, ale
by raczej służyła ona tylko, jako podsumowanie i wyjaśnienie istniejących
przepisów i regulacji wewnętrznych oraz jako wyraźne zobowiązanie względem
ogólnie przyjętych norm.
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Przede wszystkim oczekujemy, że nasi managerowie będą wcielać w życie
i przekazywać określone tutaj wartości; jednocześnie są oni w tych kwestiach
pierwszym

punktem

zachęcamy

wszystkich,

kontaktu
aby

dla

swoich

uczynili

pracowników.

niniejszy

kodeks

Naturalnie

wzorcem

dla

codziennych czynności, wzajemnej ochrony przeciw uchybieniom oraz dla
dobra wszystkich pracowników, partnerów biznesowych i akcjonariuszy grupy
Gegenbauer.

Gegenbauer Holding SE & Co. KG
Zarząd

1) As the German language includes both genders equally under the generic masculine, we use only the masculine form in this text. Naturally, both genders are being
addressed at all times. 2) The Gegenbauer group (hereafter Gegenbauer) refers to Gegenbauer Holding SE & Co. KG and its subsidiaries. 3) The code of conduct applies
for Gegenbauer Holding SE & Co. KG and its employees as well as all direct and indirect majority shareholdings in the same and the employees of such.
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Misja Grupy Gegenbauer

Jesteśmy …
Wiodącym

dostawcą

tworzących

wartość

usług

facility

management

o rozwiniętej kompetencji i głębokich korzeniach w sektorze usług.
Firmą działającą na zasadach rynkowych, z siecią usług we wszystkich
aglomeracjach miejskich w Niemczech i Polsce. Stabilność, kompetencja
i koncentracja na rozwiązaniach czynią z nas niezawodnego partnera dla naszych
klientów.
Zainteresowani naszymi klientami i ich wyzwaniami. Jesteśmy przekonani,
że zapewniamy im ukierunkowane wsparcie i pomoc w ich procesach tworzenia
wartości.
Skoncentrowani na długoterminowości, działając elastycznie i praktycznie.
Odpowiedzialnym pracodawcą dla naszych pracowników, ponieważ wiemy,
że tylko ich zaangażowanie i umiejętności tworzą rozwiązania, których nasi
klienci oczekują od nas na co dzień.
Zaangażowani również ponad i poza codzienną działalnością. Świadome
i odpowiedzialne relacje między sobą, ze społeczeństwem i zasobami naszego
środowiska są częścią naszej tożsamości korporacyjnej.
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1. Kultura Korporacyjna
1.1 Nasze zasady
Zarządzanie, Współpraca i Motywacja
Rolą naszych managerów jest zachęcanie do podejmowania inicjatyw i motywowanie wszystkich pracowników oraz
zagwarantowanie konstruktywnej współpracy na wszystkich poziomach firmy. Z jednej strony należy tu wziąć pod
uwagę wymagania klientów; z drugiej strony, należy uszanować osobowość każdego pracownika. Współpracujemy
z przedstawicielami związków zawodowych.

Tolerancja i szacunek

Obowiązkiem każdego pracownika jest współtworzyć w firmie atmosferę opartą na tolerancji i szacunku.
Tendencje, które są z tym sprzeczne, nie są w firmie tolerowane i są stanowczo odrzucane.
Równe szanse i różnorodność

Bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, religię, niepełnosprawność fizyczną, wiek lub orientację seksualną,
każdy pracownik Gegenbauer ma równe szanse rozwoju osobistego i zawodowego. Jako sygnatariusz Karty
Różnorodności, świadomie koncentrujemy się na różnorodności wśród pracowników i postrzegamy ją, jako integralny
element zrównoważonej i postępowej strategii dotyczącej personelu.
Postępowanie zgodne z prawem (Zgodność)

Stosujemy się do odpowiednich przepisów prawa oraz do naszych wewnętrznych regulacji.
Uczciwość i przyzwoitość

Ponad i poza postanowieniami ustawodawstwa i przepisów formalnych, w swoich działaniach wszyscy
managerowie

i

pracownicy

kierują

się

uniwersalnymi

zasadami

sprawiedliwości

i

przyzwoitości.

W szczególności obejmują one współpracę opartą na zaufaniu, jak również traktowanie innych osób w taki sam
sposób, w jaki chciałoby się być potraktowanym w podobnej sytuacji. Poszanowanie godności ludzkiej jest
wymogiem i wiodącą zasadą dla wszystkich osób w firmie.
Zysk

Dążymy do osiągania rozsądnych zysków, co pozwala nam na dokonywanie inwestycji, tworzenie miejsc pracy
i przyjmowanie odpowiedzialności społecznej. Zasady zewnętrzne i wewnętrzne muszą być tu stale przestrzegane.
Nie chcemy mieć udziału w żadnych zyskach, które są oparte na działaniach niezgodnych z prawem.

1.2 Zarządzanie jakością certyfikat ISO 9001:2008
Systematyczne planowanie, analiza i ocena naszych procesów należą do podstawowych instrumentów zarządzania
jakością w Gegenbauer. System zarządzania zgodny z normą ISO 9001:2008, który nakłada obowiązek ciągłego
doskonalenia wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, pozwala naszym klientom w sposób wiarygodny
porównać wydajność, do której jesteśmy zobligowani z jakością faktycznie wykonanej usługi. Spełniamy wymogi
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tego standardu, który stawia nacisk na działalność biznesową klientów i pracowników, a także na relacje
z dostawcami oparte na partnerstwie.

1.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy certyfikat OHSAS 18001:2007
Naszym celem jest osiągnięcie niskiego poziomu zachorowań i wypadków. Dlatego też staramy się wspierać
dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne naszych pracowników. Również zarządzanie integracją firmy
uważamy za bardzo istotne.
Kładziemy duży nacisk na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad dotyczących czasu pracy,
a nasi pracownicy mają prawo do pracy w bezpiecznym i zdrowym środowisku. Nasza polityka BHP obejmuje
również zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających w miejscu pracy. Przemoc w jakiejkolwiek
formie czy napaść w miejscu pracy – w tym groźby, molestowanie seksualne i zastraszanie – są zabronione
w naszej firmie. Regularne szkolenia i instrukcje są prowadzone w kontekście programów rozwoju personelu,
a ich efektywność jest sprawdzana w trakcie audytów wewnętrznych przez naszych managerów ds. jakości.

1.4 Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
certyfikat ISO 14001:2004
Kwestie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju są decydującym czynnikiem w codziennych
działaniach Gegenbauer i stanowią integralną część naszych procesów biznesowych, oraz opisują naszą misję
w formie systemu norm ISO 14001: 2004. Spektrum naszych możliwości działania, jako dostawcy usług facility
management jest szerokie i obejmuje od konsekwentnego przestrzegania eko-politycznych i prawnych
warunków ramowych poprzez ekonomiczne zużywanie zasobów narzędzi po zarządzanie energią.
Jesteśmy świadomi efektów ekologicznych naszej działalności biznesowej i czujemy się zobligowani do ciągłej
poprawy naszej równowagi środowiskowej dla obecnych i przyszłych pokoleń. W naszych procesach
zakupowych koncentrujemy się na nabywaniu produktów możliwie najbardziej przyjaznych środowisku. Istnieje
zrównoważony związek pomiędzy naszymi założeniami ekonomicznymi i ekologicznymi a naszym
zaangażowaniem społecznym.

1.5 Współpraca z partnerami społecznymi (związki zawodowe)
W Gegenbauer tradycyjnie kładziemy nacisk na to, aby współpraca z partnerami społecznymi była oparta
na zaufaniu. Współpraca ta rozwija się w miarę rozwoju organizacji. Wiele firmowych porozumień płacowych
ze związkami w firmie gwarantuje całkowitą reprezentację pracowników poprzez radę pracowników oraz
efektywną kulturę informacji, komunikacji i współdecydowania. Gegenbauer opowiada się za godziwą zapłatą
dla swoich pracowników, popiera regulację zarobków minimalnych w zależności od sektora, deleguje
pracodawców i managerów do udziału w komisjach negocjujących zarobki, a także negocjuje własne umowy
płacowe.

8

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA GRUPY
GEGENBAUER
2. Uczciwość w działalności biznesowej

2.1 Odpowiednie traktowanie partnerów biznesowych i stron
trzecich
Jakość i profesjonalizm, dzięki którym możemy osiągnąć wartość dodaną dla naszych klientów to podstawowe
cechy naszych usług. Gegenbauer wyróżnia się ceną, wydajnością, jakością i indywidualnym dopasowaniem
oferowanych usług. Nasi pracownicy traktują partnerów biznesowych sprawiedliwie oraz współpracują
z władzami zgodnie z ustanowionym prawem i dyrektywami wewnętrznymi.
Prowadzimy dokładną i pełną dokumentację naszych usług. Zapisy umów są przestrzegane, choć zmiany
dotyczące warunków ramowych również muszą być egzekwowane. Firma nie pozwala, aby na konkurencję
miały wpływ przekupstwa, oszustwo, szpiegostwo korporacyjne, kradzież, wymuszenia i inne. Próby stron
trzecich, takich jak partnerzy biznesowi lub urzędnicy, aby w sposób nieuczciwy wpływać na decyzje
podejmowane przez pracowników, nie będą tolerowane.

2.2 Korupcja
Rzetelność naszych usług i wszystkich pracowników jest najważniejsza dla reputacji naszej firmy. Korupcja,
tj. celowe odchylenie od normalnych obowiązków oficjalnej funkcji w celu uzyskania osobistej, finansowej lub
innej korzyści, nie jest tolerowana w Gegenbauer, jako że grozi trwałym zniszczeniem zaufania zarządu
i osłabieniem relacji z klientami i dostawcami.
Z tego względu, mając do czynienia z partnerami biznesowymi i instytucjami państwowymi, interesy firmy
i interesy osobiste są bezwzględnie oddzielane po obu stronach. Działania i decyzje są podejmowane bez
zbędnych rozważań i osobistych interesów. Osobiste korzyści pieniężne w zamian za preferencyjne traktowanie
w działalności gospodarczej nie mogą być proponowane, obiecywane ani akceptowane. Podobnie w kontaktach
z partnerami biznesowymi, nie wolno wymagać ani przyjmować osobistych korzyści majątkowych.
Pracownicy, którzy próbują wpływać na partnerów biznesowych lub urzędników poprzez zachowania
korupcyjne lub którzy ulegają wpływowi środków korupcyjnych przez partnerów biznesowych lub urzędników,
będą odpowiednio pociągnięci do odpowiedzialności – bez względu na możliwe konsekwencje - zgodnie
z prawem karnym. Obejmuje to również ewentualne czynności dyscyplinarne lub podlegające prawu
cywilnemu.

2.3 Postępowanie z prezentami i zaproszeniami
Podarunki i zaproszenia są dozwolone tylko, jeśli nie są oceniane na podstawie wartości, kontekstu finansowego,
lub pod innymi względami, jako wpływające w sposób nielegalny na czynności lub decyzje przyjmującego lub
stawiające przyjmującego w obliczu zobowiązań. Nasze artykuły promocyjne muszą być zaprojektowane pod
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względem wartości tak, że ich przyjęcie nie będzie stawiać przyjmującego w stan zobowiązań. Są one wybrane
zgodnie z zasadą unikania jakiegokolwiek wrażenia nieuczciwości lub niewłaściwego zachowania dawcy
i przyjmującego. O ile to stosowne, należy poinformować przełożonego lub poprosić go o decyzję.
Wycieczki, bezpłatne bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne, zaproszenia na posiłki, usługi, premie
reklamowe i zniżki muszą być również postrzegane, jako podarunki.
Zapraszanie partnerów biznesowych lub przyjmowanie zaproszeń na wydarzenia o ogólnym znaczeniu
społecznym (np. wydarzenia sportowe, kulturalne, oficjalne przyjęcia, wycieczki firmowe i spotkania
przedsiębiorstw handlowych) nie mogą mieć niestosownie wysokiej wartości, jeśli są to normalne praktyki
biznesowe, mają być spójne ze standardem życia na innych płaszczyznach lub być wyraźnie związane
z działalnością biznesową. Dotyczy to również gościnności z okazji oficjalnych praktyk, rozmów, wizyt lub
podobnych usług celem przygotowania lub przeprowadzenia konkretnych działań firmy, jeśli są one oparte
o przyjęte zwyczaje i zasady gościnności, lub jeśli pracownik nie jest w stanie uniknąć takowych bez naruszania
form społecznych.
Określenia „zwykły” i „właściwy” należy interpretować w wąskim zakresie. Dlatego w razie wątpliwości,
powinno się unikać wręczania lub przyjmowania prezentów i zaproszeń. Należy stosować rygorystyczne normy,
zwłaszcza wobec urzędników i instytucji publicznych.

2.4 Pieniądze pochodzące z nielegalnych źródeł
Przestrzegamy zapisów ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Firma nie podejmuje absolutnie żadnej
działalności biznesowej służącej wymianie, przekazaniu pieniędzy lub skierowaniu innych aktywów do
legalnego obiegu gospodarczego, które pochodzą bezpośrednio lub pośrednio z wcześniejszych przestępstw.

2.5 Zatrudnianie dzieci i młodocianych
Gegenbauer nie uczestniczy w zatrudnianiu dzieci ani nie wynosi korzyści z takiego procederu. Nasze
minimalne kryterium wiekowe podczas rekrutacji to wiek ukończenia edukacji obowiązkowej i w żadnym
wypadku nie może wynosić poniżej 16 lat. Nie powierzamy młodym pracownikom (poniżej 18 lat) czynności,
które stanowiłyby ryzyko dla ich zdrowia lub bezpieczeństwa.

2.6 Datki charytatywne i sponsoring
Przyjmowanie odpowiedzialności społecznej jest integralną częścią kultury korporacyjnej Gegenbauer,
odzwierciedlając nasze rdzenne wartości. Nasze zaangażowanie społeczne obejmuje wszystkie działy i cały
personel.
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Wspieramy najszerszą gamę projektów, inicjatyw i stowarzyszeń w sferze kulturalnej, społecznej i sportowej.
Wszelka działalność sponsoringowa i charytatywna musi poruszać się w kontekście przepisów prawnych i jest
regulowana przez odpowiedni zarząd i odpowiedzialne za to organy w strukturach firmy. Odbiorcy
i wykorzystanie dotacji muszą być wyraźnie identyfikowalne i udokumentowane w formie pisemnej.

2.7 Postępowanie wobec konkurencji
Jesteśmy obowiązani zasadami uczciwej, otwartej konkurencji w wolnej i społecznej gospodarce rynkowej.
Dlatego stanowczo odcinamy się od nielegalnych i/lub przestępczych praktyk (np. nielegalna oferta lub
porozumienia cenowe), które wykluczają, ograniczają lub zaburzają pracę konkurencji. Dotyczy to również
wymiany informacji o konkurencji i dyskryminacji konkurentów.
W kontaktach z konkurencją, umowami i innymi działaniami wpływającymi na ceny i warunki, szczególnie
zabronione jest przypisywanie obszarów sprzedaży, klientów lub bezprawne utrudnianie swobodnej i otwartej
konkurencji.

3. Unikanie konfliktu interesów
Lojalność wobec firmy i pracowników jest nieodzownym elementem naszego podejścia do działalności
biznesowej. Unikamy sytuacji, w których interesy osobiste lub finansowe wchodzą w konflikt z interesami firmy.
Mając do czynienia z konfliktem interesów oczekujemy, że działania naszych managerów i pracowników będą
bez zarzutu. Pracownik musi niezwłocznie poinformować firmę o relacjach z osobami lub firmami, które
mogłyby prowadzić do konfliktu interesów, na przykład, więzy rodzinne, partnerstwo i partnerstwo biznesowe.
Wtórne zatrudnienie pracowników nie może być wykorzystywane na szkodę firmy, musi być przedstawione
w formie pisemnej przez pracownika i zaakceptowane przez firmę, jeżeli to stosowne.

4. Tajemnice handlowe / Własność Spółki
Własność intelektualna jest wartościowym dobrem, które musi być chronione przed nieautoryzowanym
dostępem i ujawnieniem. Obejmuje to tajemnice handlowe i poufne informacje niezależnie od tego czy własność
intelektualna jest własnością firmy czy partnerów biznesowych.
Dlatego firma zobowiązuje swoich pracowników do przestrzegania tajemnic firmowych i handlowych oraz
zabrania przekazywania lub udostępniania osobom trzecim poufnych informacji i dokumentów w jakikolwiek
inny sposób bez zezwolenia. Ma to zastosowanie również po ustaniu stosunku pracy. Wykorzystanie własności
firmy do celów prywatnych, włącznie z wykonaną pracą i eksploatacją materiałów, sprzętu i innych środków,
jest zabronione chyba, że jest to wyraźnie przewidziane odrębnymi uzgodnieniami. Każdy pracownik jest
odpowiedzialny za ochronę i właściwe wykorzystanie własności firmy.
Zapytania prasowe są natychmiast przekazywane do działu marketingu/ komunikacji. Informacje mogą być
udostępniane mediom tylko przez wyznaczone w tym celu osoby w strukturach firmy.
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5. Ochrona danych
Nasi pracownicy nie mają pozwolenia na ujawnianie informacji, chyba że są one już znane opinii publicznej.
Obejmuje to dane finansowe lub operacyjne, informacje o klientach i inne informacje dotyczące działalności
naszej firmy, czynności operacyjnych i planów na przyszłość.
Gegenbauer zapewnia odpowiedni, kompletny i prawidłowy poziom bezpieczeństwa danych cyfrowych
i wartości oraz systemów teleinformatycznych do ich przetwarzania. W odniesieniu do danych osobowych,
a w szczególności do danych klientów, ich najemców i innych członków personelu, pracownicy muszą
postępować zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami i umowami. Dane osobowe osób fizycznych
i prawnych są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie i słusznie
wymagane dla procesów związanych z działalnością firmy i usługami. Jeżeli pracownicy wyrażają w Internecie
opinie związane z pracą, wówczas określają je, jako osobiste poglądy i będą się stosować do niniejszego kodeksu
postępowania oraz wytycznych grupy Gegenbauer dotyczących mediów społecznościowych.

6. Obowiązki wobec partnerów biznesowych
Gegenbauer zobowiązuje się do poinformowania swoich dostawców i partnerów o zasadach kodeksu
postępowania, które ich dotyczą celem promowania możliwie najlepszego przestrzegania niniejszego kodeksu
wśród swoich partnerów biznesowych, oraz aby zachęcić ich do kierowania się nim, chyba że oni sami posiadają
podobny kodeks postępowania.

7. Wewnętrzny system kontroli
Przestrzeganie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji jest obowiązkiem wszystkich pracowników w ramach
ich kompetencji i nie może być delegowane. Każdy pracownik jest więc zobowiązany do samodzielnego
sprawdzania wydajności pracy własnej oraz pracowników, którymi zarządza, jak również do przestrzegania
przepisów.
Kolejne kontrole w kontekście zarządzania ryzykiem, rachunkowości finansowej i controllingu, w stosownych
przypadkach z udziałem audytu wewnętrznego, działu prawnego i zarządzania jakością, okazały się skuteczne
na przestrzeni lat. Transakcje jednostek, które podlegają zatwierdzeniu, są omawiane wcześniej z centralną
komisją ds. inwestowania i projektów (IPA).
Wewnętrzna kultura organizacji jest zgodna z hierarchią norm wymaganych przez prawo. Managerowie
i wszyscy pracownicy grupy Gegenbauer podlegają obowiązującym przepisom prawa, umowom spółki,
decyzjom akcjonariuszy, regulacjom wewnętrznym oraz harmonogramom obowiązków. Porozumienia płacowe,
umowy o pracę, regulaminy pracy, instrukcje postępowania i instrukcje dotyczące wykonania pracy
są wiążącymi postanowieniami spółki, jej pracowników i managerów.
Jako firma rozwijająca się w dynamicznym środowisku rynkowym, stoimy przed wyzwaniem ciągłego
sprawdzania naszej dotychczasowej organizacji i skutecznego przestrzegania naszego kodeksu postępowania.
Dlatego zarząd grupy Gegenbauer postanowił powołać komisję ds. zgodności, która wspiera zarząd w ciągłym
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dostosowywaniu i aktualizowaniu tych regulacji, oraz wspiera zespół zarządzający jakością w niezakłóconej
implementacji. Co więcej, komisja ta jest odpowiedzialna za analizę potencjalnego ryzyka nieprzestrzegania
zasad, dostarczanie informacji odnośnie przestrzegania zasad oraz służenie radą w kwestii zgodności. Informacje
na ten temat są dostępne w sieci intranet. Dostępne są tam również najnowsze wersje naszej misji oraz
niniejszego kodeksu postępowania.

8. Zgłaszanie naruszenia kodeksu
Każdy pracownik ma prawo wyrazić podejrzenia oraz obowiązek zgłosić faktyczne naruszenie naszego kodeksu
postępowania. Aby to zrobić, pracownik może porozmawiać albo ze swoim bezpośrednim przełożonym,
zarządem firmy, zespołem ds. zarządzania zasobami ludzkimi, radą zakładową lub z którymkolwiek z członków
komisji ds. zgodności. Pracownicy, którzy podejmują takie zgłoszenia w dobrej wierze oraz w oparciu
o konkretne fakty nie mogą w rezultacie ponieść żadnych szkód. O ile jest to prawnie dopuszczalne i możliwe,
takie zgłoszenia będą traktowane jako poufne. Podobnie pracownicy mają gwarancję ochrony przed
nieuzasadnionymi podejrzeniami. Niniejszy kodeks postępowania nie stanowi zachęty do szpiegowania
i oczerniania w codziennej pracy.

Wszelkie zgłoszenia naruszenia kodeksu będą z zasady ścigane. Jeśli sugestie karalnych działań okażą się
prawdą, wówczas zostaną poinformowane odpowiednie organy ścigania i wyciągnięte zostaną wewnętrzne
konsekwencje.
W przypadku naruszenia niniejszego kodeksu postępowania, zarząd podejmie działania i odpowiednie środki
w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania. W pierwszej kolejności firma postara się rozstrzygnąć sprawę
poprzez omówienie wartości z zaangażowanymi pracownikami, tak, aby spowodować zmianę ich zachowania.
Niemniej jednak, w przypadku naruszenia niniejszego kodeksu postępowania możliwe są również środki objęte
prawem karnym lub środki dyscyplinarne w kontekście stosownych regulacji. W zależności od wagi
wykroczenia, może to skutkować pisemnym upomnieniem, przeniesieniem lub nawet rozwiązaniem stosunku
pracy.

Status: styczeń 2014
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