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List od Chrisa Caldwella
Zespół Concentrix,
Codziennie nasi klienci obdarzają nas swoim zaufaniem, ponieważ wiedzą, że uczciwość zawsze
stawiamy na pierwszym miejscu. Dajemy naszym pracownikom zasoby, wykształcenie i kulturę
niezbędne do właściwego postępowania za każdym razem. To wsparcie stanowi fundament
naszego sukcesu.
Nasz Kodeks etyki i postępowania w biznesie (Kodeks) jest jednym z najważniejszych narzędzi,
które pomagają nam w wytrwaniu na tej drodze. Obowiązujący wszystkich pracowników na całym
świecie Kodeks definiuje normy postępowania i wyraźnie określa, jak powinniśmy się
zachowywać oraz jakie obowiązują nas normy etyczne przy każdym kontakcie.
Kodeks nie może jednak zastąpić zdrowego rozsądku oraz nie przewiduje każdej sytuacji, w
jakiej możemy się znaleźć podczas obsługi naszych klientów. Jeśli jednak każdy i każda z nas
przyswoi opisane tu podstawowe zasady i normy, będzie aktywnie je stosować w codziennej
pracy oraz potraktuje to poważnie, nasz wspólny wysiłek pozwoli nam stworzyć sieć
skuteczniejszej ochrony Concentrix, naszych klientów i ich klientów.
Kodeks ucieleśnia ważne zobowiązanie, jakie podejmujemy wobec siebie każdego dnia, aby
chronić się wzajemnie, dbać o naszą firmę, wspierać naszych klientów oraz pomagać
społecznościom, które nazywamy domem. Kodeks stanowi najważniejszy i fundamentalny wyraz
naszej tożsamości. Dlatego niezmiernie mi zależy na Waszej pomocy w zakresie ochrony
naszych ludzi i dbania o naszą reputację jako najbardziej godnego zaufania partnera w branży
obsługi klienta.
Dziękuję za pomoc w stworzeniu bezpieczniejszego środowiska dla wszystkich poprzez
przestrzeganie Kodeksu i uczciwe postępowanie w codziennej pracy. Tylko dzięki Waszemu
nieustannemu poświęceniu możemy odnieść sukces.
Jeśli macie pytania, skontaktujcie się z przedstawicielem działu kadr lub skorzystajcie z listy
kontaktów znajdującej się na końcu tego dokumentu.
Z wyrazami szacunku,

Chris Caldwell
Concentrix Corporation
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Etyczne
postępowanie
jest częścią
naszej kultury
Oświadczenie kulturowe Concentrix (przedstawione na poprzedniej
stronie) stanowi podstawę wszystkich działań Firmy i jej
pracowników.
Nasza kultura nakazuje nam dążyć do optymalnej skuteczności we
wszystkim, co robimy;
W swojej działalności opieramy się na szczerym przekonaniu, że ludzie
stanowią wartość dodaną i dlatego wszystkich traktujemy z szacunkiem i
godnością;
Wspólnie przygotowujemy nowe idee, którymi zachwycamy
naszych klientów;
Zdobywamy zaufanie i szacunek wszystkich, z którymi współpracujemy;
Jesteśmy szczerzy i zawsze działamy etycznie, zarówno w transakcjach
biznesowych, jak i we współpracy z ludźmi;
Ściśle przestrzegamy zasad moralnych i etycznych; Szanujemy
środowisko, w którym żyjemy i pracujemy;
Działając globalnie, wspieramy ochronę podstawowych praw człowieka.
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UmUmożliwia nam szybką

Dla naszych pracowników,

(lub Transparentność)

Widoczność

adaptację, a nawet

klientów i akcjonariuszy

pozwala naszej Firmie

przewidywanie zmian na

Wartość wyraża się we

śledzić postęp i

rynku oraz w branżach

wszystkim, co robimy.

dostrzegać bariery

naszych klientów i

Jeżeli którekolwiek z

utrudniające osiągnięcie

dostawców. Szybkość

naszych działań nie wnosi

sukcesu. Widoczność w

oznacza elastyczność i

żadnej wartości, to znaczy,

obrębie całej organizacji

błyskawiczne reagowanie na

że nie powinniśmy tego

zapewnia w

zmiany. Musimy szybko

robić. Koncentracja na
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wartości zmusza nas, aby
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zdecydowany.

najlepsze wyniki.
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Stosowanie się do
naszego Kodeksu
Nasz Kodeks służy do kilku celów. Nie tylko określa oczekiwania i wytyczne dotyczące
sposobu prowadzenia przez nas działalności, lecz również odwołuje się do zasad i
przepisów prawa, których należy przestrzegać, aby spełnić te oczekiwania. Ponadto nasz
Kodeks pomaga nam podejmować uczciwe i etyczne decyzje oraz zawiera dane
kontaktowe, których możemy użyć, gdy mamy wątpliwości lub pytania. Przestrzeganie
jakichkolwiek postanowień naszego Kodeksu nie może zaszkodzić naszej Firmie ani
naszym inwestorom. Dlatego naruszenie Kodeksu może kosztować pracownika utratę
pracy, a w niektórych przypadkach nawet skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności
karne
Choć nasz Kodeks obejmuje wiele potencjalnych uchybień etycznych i prawnych, nie
może przewidywać wszystkich trudnych sytuacji, jakie mogą się zdarzyć w miejscu pracy.
Działamy zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w wielu krajach i systemach
prawnych na całym świecie. Od pracowników i przedstawicieli działających w imieniu
naszej Firmy
wymagamy przestrzegania Kodeksu oraz wszelkich przepisów, zasad i regulacji. Jeżeli
miejscowe przepisy prawa stoją w sprzeczności z naszym Kodeksem, postępujemy
zgodnie z prawem. Jeżeli miejscowe praktyki biznesowe stoją w sprzeczności z naszym
Kodeksem, postępujemy zgodnie z Kodeksem. W razie wątpliwości, czy określona
czynność jest właściwa, należy zasięgnąć rady jednym ze sposobów opisanych w części
„Korzystanie z porad i zgłaszanie wątpliwości”.
Nasz Kodeks ma zastosowanie do wszystkich pracowników, urzędników i dyrektorów
Concentrix Corporation oraz wszystkich oddziałów i filii. W dalszej części Kodeksu
wszystkie te podmioty łącznie są określane mianem „nasza Firma”. Kodeks określa
wszystko, co robimy i odzwierciedla dbałość naszej Firmy o pracowników, akcjonariuszy,
społeczności globalne, w których pracujemy oraz samą naszą Firmę. Nasz Kodeks
obrazuje naszą determinację, aby zawsze postępować etycznie i zgodnie z prawem.
Zadaniem specjalisty ds. zgodności z prawem, który podlega radcy prawnemu, jest
nadzorowanie naszego Kodeksu. Wszelkie podejrzenia naruszenia naszego Kodeksu
muszą być zgłaszane do kierownika, działu zasobów ludzkich lub specjalisty ds.
zgodności z prawem. Kierownictwo zbada sprawę i podejmie odpowiednie kroki na
podstawie wyników śledztwa.
Aby dowieść naszego zaangażowania w przestrzeganie Kodeksu, Firma wymaga od
wszystkich pracowników poświadczenia akceptacji wymogu przestrzegania postanowień
Kodeksu etyki i postępowania w biznesie w chwili zatrudnienia i następnie co rok.
Jeżeli pracownik chce zostać zwolniony z któregokolwiek przepisu Kodeksu, może
napisać do lidera ds. zgodności z przepisami podanie, wyjaśniając w nim swoje
motywy. Zwolnienia takiego może udzielić zarząd Firmy po dokładnym rozpatrzeniu
sprawy.
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Pytania kontrolne:
• Czy dana czynność nie stoi w sprzeczności z
postanowieniem naszej Firmy, aby zawsze
działać według najwyższych standardów
etycznych i zgodnie z prawem?

• Czy dana czynność nie szkodzi naszej Firmie,
klientom, dostawcom, akcjonariuszom lub
współpracownikom?

• Czy byłoby czego się wstydzić, gdyby
opis tej czynności miał się pojawić na
pierwszych stronach gazet?

• Co powiedziałaby rodzina, gdyby się o tym
dowiedziała?
Jeżeli odpowiedzi na te pytania wywołują niepokój, to można
założyć, że lepiej zaniechać rozpatrywanej czynności. W
zamian należy zasięgnąć rady przełożonego, prezesa lub
dyrektora krajowego, działu prawnego lub za pośrednictwem
witryny składania skarg pod adresem

www.integritycounts.ca/org/concentrix.
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Obowiązki kadry
kierowniczej
Menedżerowie powinni stanowić wzór dla pozostałych pracowników. Dlatego
muszą znać nasz Kodeks na tyle dobrze, aby bez problemu omawiać zawarte
w nim postanowienia i móc rozwiewać wątpliwości swoich podwładnych.
Menedżerów zachęca się też do tworzenia komfortowego środowiska pracy, w
którym pracownicy nie czują oporów, by zadawać pytania na nurtujące ich
tematy. Menedżerowie powinni bacznie obserwować, czy nie dzieje się nic, co
może skutkować naruszeniem naszego Kodeksu, zasad firmowych i/lub
przepisów prawa oraz niezwłocznie zgłaszać wszelkie incydenty do swoich
przełożonych, aby w porę ostrzec Firmę przed zagrożeniem.
Z naszego Kodeksu wynikają dodatkowe obowiązki dla menedżerów.
Zaliczają się do nich: bycie wzorem dla innych; dopilnowanie, by
wszyscy podwładni znali zasady obowiązujące w ich pracy; stworzenie
takiego środowiska pracy, w którym pracownicy nie będą czuli
dyskomfortu podczas zgłaszania wątpliwości. Etyczne przywództwo jest
istotnym elementem efektywnego zarządzania w naszej Firmie.
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Konsekwencje
naruszenia
naszego Kodeksu
Kodeks i wszystkie zasady obowiązujące
w Firmie mają zastosowanie do każdego.
Jeżeli ktoś je naruszy, musi liczyć się z
postępowaniem dyscyplinarnym, w tym
również rozwiązaniem umowy o pracę.
Podobne konsekwencje grożą także
każdemu przełożonemu, menedżerowi,
urzędnikowi i dyrektorowi, który mimo
wiedzy o jakimkolwiek uchybieniu nie
podejmie błyskawicznych czynności
zaradczych. W odpowiednich
okolicznościach nasza Firma rozważy
możliwość podjęcia kroków prawnych lub
przekazania sprawy publicznym organom
wymiaru sprawiedliwości.

Rozumienie
naszego
Kodeksu
• Przeczytaj nasz Kodeks, aby dokładnie
go zrozumieć i przestrzegać zawartych
w nim przepisów.

• Postępuj zgodnie ze zobowiązaniem
naszej Firmy do uczciwego
postępowania.

• Dopilnuj ze swojej strony
przestrzegania naszego Kodeksu.

• W razie jakichkolwiek wątpliwości
zwróć się do swojego przełożonego,
radcy prawnego firmy lub zadzwoń na
anonimową linię.

• Pomagaj budować atmosferę, w
której nie ma przyzwolenia na
działania odwetowe wobec kogoś,
kto zgłasza rzeczywiste lub
domniemane naruszenie Kodeksu.
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Poszanowanie
różnorodności
Dzięki bogactwu różnorodności i talentów nasza Firma będzie najskuteczniejszą
firmą w branży utrzymywania lojalności klienta na świecie. Szanujemy i cenimy
różnorodność wyrażającą się różnym pochodzeniem, doświadczeniem i pomysłami.
Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za tworzenie sprzyjającej integracji atmosfery
pracy, w której otaczamy szacunkiem współpracowników, klientów i partnerów
biznesowych. Wszyscy nawzajem szanujemy się i traktujemy uczciwie.

Równe szanse
Nasza Firma przestrzega przepisów zakazujących dyskryminacji przy wyborze
pracowników, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności. Wszystkim
kandydatom i pracownikom zapewniamy równe szanse, wystrzegając się
nielegalnej stronniczości. Nikt w naszej Firmie nigdy nie powinien być
dyskryminowany ze względu na rasę, religię, kolor skóry, narodowość, wiek, płeć,
tożsamość płciową, niepełnosprawność, status weterana, orientację seksualną,
stan cywilny ani w żaden inny przewidziany przez prawo sposób.
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Podstawowe zasady
• Decyzje związane z rekrutacją,
wyborem, rozwojem i awansowaniem
pracowników należy podejmować
wyłącznie na podstawie argumentów
merytorycznych – kwalifikacji,
wykazanych umiejętności i osiągnięć.
• Czynniki takie jak rasa, kolor skóry, religia, płeć,
wiek, narodowość, orientacja seksualna,
tożsamość płciowa, stan cywilny lub
niepełnosprawność nie mogą mieć wpływu na
Twój osąd.
• Niezadowalające wyniki należy dokumentować,
a następnie omawiać je z pracownikami, aby
wiedzieli o swoich brakach. Podwładnych należy
oceniać na podstawie osiąganych przez nich
wyników. Niemające związku z pracą czynniki nie
mogą mieć wpływu na ocenę efektywności.
• Pracownik, który czuje się traktowany
niesprawiedliwie na podstawie obowiązującej
w Firmie polityki Równego traktowania w
pracy, powinien niezwłocznie zgłosić to
przełożonemu, kierownikowi lub działowi
zasobów ludzkich.
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Zakaz dyskryminacji i
nękania
W naszej Firmie nie ma przyzwolenia na
dyskryminację i nękanie w miejscu pracy z
jakiegokolwiek powodu zabronionego przez
obowiązujące prawo, niezależnie od tego, czy
danego czynu dopuszcza się pracownik, klient,
kontrahent, konsultant czy gość, oraz
niezależnie od warunków pracy. Pragniemy
stworzyć bezpieczne, profesjonalne i pozytywne
środowisko pracy, w którym każdy będzie
traktowany z szacunkiem i uprzejmością.

P. Jeden z pracowników mnie dręczy
i wydaje mi się, że jego czyny
mają charakter molestowania
seksualnego. Co mam robić?

O. Daj do zrozumienia tej osobie,
że zachowuje się niewłaściwie i jeżeli

Wierzymy, że każdy zasługuje na szacunek,
zarówno współpracownik, dostawca, klient,
jak i każdy inny partner biznesowy. W związku
z tym nasza Firma zakazuje nękania w
miejscu pracy. Nękanie to wszelkie
zachowania, które w sposób niewłaściwy lub
nieuzasadniony przeszkadzają w pracy,
godzą w godność osobistą lub powodują
powstanie poniżającej, wrogiej bądź w
jakikolwiek inny sposób nieprzyjemnej
atmosfery w pracy. Przykłady takich
zachowań:

nie przestanie, zostanie to zgłoszone do
przełożonego. Skargi należy składać do
bezpośredniego przełożonego lub
dowolnego przełożonego, kierownika
bądź przedstawiciela działu zasobów
ludzkich, który budzi największe
zaufanie. Jeżeli to niemożliwe, należy
skorzystać z danych kontaktowych
umieszczonych na stronie
www.integritycounts.ca/org/concentrix
. Zgłoszenie będzie poufne i zgłaszający

> Propozycje seksualne, domaganie się usług
seksualnych, aluzje seksualne, wulgarne
żarty lub uwagi odnoszące się do czyjegoś
ciała bądź aktywności seksualnej.

może zachować anonimowość,

> Pokazywanie zdjęć lub przedmiotów o
charakterze erotycznym, sugestywne lub
pożądliwe spoglądanie, każda forma
dwuznacznej komunikacji.

zgłoszeń może być niemożliwe.

jednakże należy mieć świadomość, że
wiążą się z tym pewne trudności i
zbadanie niektórych anonimowych

> Niewłaściwe dotykanie.
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W naszej Firmie zakazane są wszelkie formy
dyskryminacji lub nękania, w tym werbalnego lub
fizycznego, w postaci żartów lub oszczerstw
odnoszących się do następujących chronionych
obszarów:
• rasa,
• kolor skóry,
• wyznanie,
• płeć,

• przynależność
etniczna,
• stan cywilny,
• wiek,

• tożsamość
seksualna,

• niepełnosprawność
fizyczna lub
umysłowa,

• orientacja
seksualna,

• status weterana,

• ciąża,
• narodowość,

• jakakolwiek inna
zabroniona przez
prawo podstawa.
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Zakaz
nadużywania
środków
odurzających
Środki odurzające utrudniają bezpieczne wykonywanie pracy, co stwarza
zagrożenie. Zakazane jest przychodzenie do pracy pod wpływem alkoholu,
niedozwolonych środków, niewłaściwie zażywanych leków na receptę lub leków
wydawanych bez recepty, które niekorzystnie wpływają na zdolność do
bezpiecznego wykonywania pracy. Ponadto nikt z nas nie może zażywać, posiadać,
przekazywać ani sprzedawać nielegalnych substancji ani alkoholu ani niewłaściwie
zażywać leków na receptę w godzinach pracy lub na terenie obiektów Firmy.
Wyjątkiem od tej reguły jest przekazywanie alkoholu w zamkniętym opakowaniu w
ramach autoryzowanego prezentu lub w celu umiarkowanego spożycia podczas
autoryzowanych imprez firmowych.
> Jeżeli zażywasz legalnie przepisany lek, który może wpływać na Twój osąd
lub czas reakcji, porozmawiaj o tym z przełożonym lub przedstawicielem
działu zasobów ludzkich, aby określić, czy Twoja obecność w pracy jest
konieczna.
> Zawsze przestrzegaj miejscowych przepisów prawa i zwyczajów, jeżeli są one
bardziej restrykcyjne niż Kodeks.
> Jeżeli zauważysz, że inny pracownik niewłaściwie wykonuje swoją pracę z
powodu spożycia alkoholu, leków lub innych substancji, bądź, że inny
pracownik zażywa nielegalne substancje lub nadużywa alkoholu w pracy,
powiadom przełożonego, członka zarządu lub przedstawiciela działu
zasobów ludzkich.
> W naszej Firmie rozumiemy, że problemy związane z nadużywaniem alkoholu i
innych substancji można leczyć. Każdy pracownik, który potrzebuje takiej
pomocy, może poufnie z niej skorzystać za pośrednictwem naszej Firmy.
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Zapobieganie
przemocy
W naszej firmie zakazane są wszelkie
przejawy przemocy, zarówno
rzeczywistej, jak i w postaci gróźb,
wobec współpracowników, gości lub
kogokolwiek innego, kto przebywa na
terenie naszych obiektów lub
kontaktuje się z naszymi
pracownikami w sprawach
służbowych. Każda groźba przemocy
jest traktowana poważnie. Każde takie
zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić.

Każdy pracownik, który zignoruje lub naruszy
standardy etyczne naszej Firmy, oraz każdy
kierownik, który ukarze podwładnego za
próbę postępowania według tych standardów,
będzie podlegać postępowaniu
dyscyplinarnemu, którego wynikiem może być
nawet natychmiastowe zwolnienie. Jednakże
groźba działań dyscyplinarnych nie powinna
być głównym czynnikiem motywującym do
etycznego postępowania. W naszej Firmie
oczekujemy od pracowników, aby podzielali
nasz pogląd, że w biznesie należy postępować
etycznie oraz że taki sposób postępowania jest
najlepszym sposobem na zapewnienie Firmie
pozycji organizacji światowej klasy.

Każdy przypadek przemocy lub groźby
przemocy powinien zostać natychmiast
zgłoszony do ochrony, kierownictwa lub
działu HR w celu umożliwienia im
podjęcia stosowanych działań, w tym
także wezwania policji lub innych służb.
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Ochrona
prywatności
Dane osobowe są chronione przed nieuzasadnionym ujawnieniem przez liczne
międzynarodowe, federalne i krajowe przepisy prawa. Nasza Firma szanuje
poufność danych osobowych swoich pracowników. Dlatego dostęp do danych
osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy w wyraźnie określonym celu.
Ochrona prywatności jest bardzo ważna. Danymi osobowymi rozporządzamy
zgodnie z następującymi wytycznymi:

> Dane pracowników powinny być dokładne i aktualne.
> Dostęp do nich jest dozwolony wyłącznie w wyraźnie określonym i
uzasadnionym celu, takim jak obsługa listy płat i dodatków.
> Podmioty trzecie nie mogą mieć dostępu do danych osobowych, z wyjątkiem
przypadków dopuszczanych przez nasze polityki.
> Należy postępować zgodnie z ustalonymi zasadami i procedurami zatrzymywania i
usuwania danych.
> Należy niezwłocznie odpowiadać na wszelkie pytania lub wątpliwości
pracowników dotyczące ich danych.

Pytania dotyczące swoich informacji należy kierować do przełożonego lub działu zasobów
ludzkich.
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Utrzymywanie
jakości i
bezpieczeństwa
produktów
O dobre imię naszej Firmy dbamy poprzez
zapewnianie bezpiecznych produktów i usług
wysokiej jakości. Oznacza to, że nasze
produkty i usługi muszą spełniać ważne
potrzeby klientów, przedstawiać wyjątkową
wartość dla użytkowników i być niezawodne. W
tym celu wdrażamy wszystkie procesy kontroli
jakości i spełniamy wszystkie wymogi
bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ponadto
przestrzegamy wszystkich standardów i
regulacji w zakresie rozwoju naszych
produktów i usług.

Dzięki dyscyplinie pracownicy
naszej Firmy postępują uczciwie,
pragnąc:
• przede wszystkim osiągnąć
satysfakcję klienta,
• uzyskać jak
najwyższą jakość,
• nieustannie doskonalić
procesy,
• zawsze znaleźć rozwiązanie,
• zapewnić skuteczną komunikację.
Szczycimy się tym, że oferujemy
produkty i usługi najwyższej
jakości. Nasze dążenie do
osiągania doskonałych wyników w
biznesie odzwierciedla nasze
całkowite oddanie klientom i
sprzedawcom.
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Właściwe korzystanie
z technologii
W naszej Firmie właściwie posługujemy
się technologiami oraz wszyscy jesteśmy
zobowiązani do bezpiecznego,
etycznego, zgodnego z prawem,
efektywnego i produktywnego
posługiwania się komputerami, danymi i
zasobami telekomunikacyjnymi.
Korzystanie z technologii firmowych nie
może utrudniać wykonywania
obowiązków służbowych.
Nieupoważnione, niewłaściwe lub
niezgodne z prawem użycie,
przeniesienie lub przekazanie
komputera, danych lub zasobów
telekomunikacyjnych może skutkować
postępowaniem dyscyplinarnym lub
prawnym.

P. Czy Firma ma prawo czytać moje
wiadomości e-mail?

O. Tak. System komputerowy
dostarczony przez pracodawcę
jest własnością pracodawcy, w
związku z czym, w większości
przypadków, nasza Firma ma
prawo monitorować cały ruch email oraz przeglądanie stron
internetowych w należącym do
niej systemie.

W żadnym wypadku nie należy używać
komputerów ani sieci Firmy do
przesyłania, przechowywania ani
oglądania nieodpowiednich,
erotycznych ani obraźliwych
oświadczeń lub materiałów. Ponadto
za pośrednictwem tych systemów nie
można korzystać z nielegalnych
materiałów, wysyłać ofert bez
upoważnienia ani prowadzić interesów
prywatnych lub w imieniu innej
organizacji.
Nie należy zakładać, że wiadomości lub
dokumenty tworzone, przesyłane lub
otrzymywane za pośrednictwem
komputera, danych lub zasobów
telekomunikacyjnych są prywatne. W
ramach obowiązujących przepisów
prawa nasza Firma może monitorować
sposób korzystania z jej środków i
systemów komunikacji, aby zapewnić
przestrzeganie ustalonych zasad.
16
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P. Co się stanie, gdy
współpracownik wyśle mi
obsceniczną lub obraźliwą
wiadomość e-mail? Czy stracę
pracę przez coś, co zrobił ktoś
inny?

A.

Dane elektroniczne mogą także być
„rekordami”, które należy
przechowywać zgodnie z prawem.

Nikt nie kontroluje tego, co robią inni,
ale ma władzę nad własnymi
działaniami. W przypadku otrzymania
obraźliwej wiadomości e-mail od innego
pracownika:

• Nie przesyłaj dalej i nie usuwaj
wiadomości ani na nią nie
odpowiadaj. Pozostaw ją w swojej
elektronicznej skrzynce odbiorczej do
wglądu przez kierownictwo.
• Zgłoś incydent do przełożonego,
kierownika lub działu zasobów
ludzkich. Kierownictwo podejmie
odpowiednie kroki.
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Ochrona własności
intelektualnej
Fundamentem naszej Firmy są lata ciężkiej
pracy i innowacyjne rozwiązania opracowane
przez pracowników, w tym taka własność
intelektualna jak patenty, znaki towarowe,
prawa autorskie i tajemnice handlowe.
Ochrona naszej własności intelektualnej ma
dla nas kluczowe znaczenie, dlatego wspólnie
musimy dbać, aby nie była wykorzystywana
do niewłaściwych celów lub sprzeniewierzana.
Naszej własności intelektualnej nie należy
udostępniać ludziom spoza naszej Firmy bez
posiadania odpowiednich dokumentów
prawnych. Nie należy także naruszać praw
własności intelektualnej innych firm.

Ważne:
wszelkie wynalazki, projekty,
odkrycia, idee, koncepcje,
prace autorskie i tajemnice
handlowe stworzone podczas
trwania stosunku pracy – lub
powstałe w wyniku pracy bądź
utworzone przy użyciu czasu,
materiałów lub zasobów
firmowych – należą do Firmy.
Każdy pracownik powinien
współpracować z Firmą w
zakresie dokumentacji praw
własności intelektualnej
stworzonych przez niego
podczas swojego zatrudnienia
w Firmie.
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P. Właśnie zaoferowano mi pracę w innej firmie,
która działa w tej samej branży, co nasza Firma
i stanowi dla niej bezpośrednią konkurencję.
Czy mogę wykorzystać informacje dotyczące
cen i kontaktów z klientami, które zostały mi
ujawnione podczas pracy w naszej Firmie, aby
pomóc mojemu nowemu potencjalnego
pracodawcy?

O. Nie. Każdy pracownik rozpoczynający pracę w naszej
Firmie podpisuje umowę o zachowaniu poufności
informacji i wynalazków, na mocy której zobowiązuje
się do utrzymywania z Firmą relacji opartej na
zaufaniu oraz nieujawniania jej informacji poufnych.
W związku z tym nie możesz udostępniać żadnej
innej firmie jakichkolwiek informacji zastrzeżonych
uzyskanych podczas pracy w naszej Firmie. Ponadto,
gdy pracownik przechodzi do innego pracodawcy,
nasza Firma może poinformować go o jego prawach i
obowiązkach wobec naszej Firmy.
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Bezpieczeństwo
informacji i danych:
Poufność
Jednym ze sposobów ochrony naszej własności intelektualnej i naszych informacji
jest utrzymywanie ich w poufności. Dlatego każdy pracownik musi podpisać umowę
o zachowaniu poufności informacji i wynalazków. Podpisując tę umowę, każdy
pracownik zobowiązuje się chronić poufne informacje zarówno naszej Firmy, jak i
innych firm, z którymi współpracujemy. Nasza firma utrzymuje ścisłe relacje ze
swoimi klientami i dostawcami, a na ich zdobycie i pielęgnację poświęca wiele czasu
oraz zasobów. Szczegóły tych relacji są poufnymi informacjami Firmy oraz stanowią
jej ważny i cenny zasób. W czasie trwania stosunku zatrudnienia i po jego ustaniu
pracownicy nie mogą wykorzystywać wiedzy na temat tych relacji w celu wspierania
jakiegokolwiek innego podmiotu niż nasza Firma.
Nasza Firma ma świadomość, że pracownika mogą obowiązywać umowy o poufności
podpisane z poprzednim pracodawcą, które uniemożliwiają mu ujawnienie informacji
poufnych tego pracodawcy. Pracownicy muszą dopilnować, aby podczas pracy w
Firmie nie naruszyć żadnych zobowiązań dotyczących poufności wobec
poprzedniego pracodawcy. Dotyczy to ujawnienia lub użycia w niewłaściwy sposób, w
związku z pracą dla Firmy, informacji podlegających umowie o zachowaniu poufności
zawartej z poprzednim pracodawcą.
Ponadto, niezależnie od innych ograniczeń dotyczących poufności informacji, nasi
pracownicy mogą mieć zapewnioną nietykalność, w tym także ochronę przed
odwetem, w myśl Ustawy o ochronie tajemnicy handlowej z 2016 r., w przypadku
ujawnienia tajemnicy handlowej lub informacji poufnej w określonych okolicznościach,
takich jak udział lub ujawnienie w ramach śledztwa rządowego dotyczącego
podejrzenia popełnienia przestępstwa.
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P. Jestem nowym pracownikiem w naszej Firmie.
Mój poprzedni pracodawca to jeden z
największych konkurentów naszej Firmy. Czy
mogę udostępnić ważne poufne informacje
marketingowe, które nabyłem/nabyłam w
poprzedniej pracy?

O. Nie. Oznaczałoby to naruszenie Kodeksu i zobowiązań
wobec poprzedniego pracodawcy, a także mogłoby
oznaczać łamanie prawa. Pracownik jest zobowiązany
chronić poufne informacje swojego poprzedniego
pracodawcy, podobnie jak pracownicy naszej Firmy są
zobowiązani chronić jej poufne informacje. Ogólna
wiedza i umiejętności zdobyte w poprzedniej pracy
mogą być wykorzystywane na nowym stanowisku w
naszej Firmie, ale zabronione jest wnoszenie do naszej
Firmy jakichkolwiek poufnych (lub chronionych w
jakikolwiek inny sposób) materiałów, które zostały
utworzone przez kogokolwiek u poprzedniego
pracodawcy. W razie wątpliwości w odniesieniu do
jakichkolwiek informacji, przed ich ujawnieniem lub
wykorzystaniem można zasięgnąć porady w dziale
prawnym Firmy.
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Bezpieczeństwo
informacji i danych:
Poufność i podmioty
trzecie
W ramach prowadzonej przez nas działalności
możemy wymagać informacji, które przez
innych są uważane za poufne. Informacji
takich nie powinniśmy otrzymać ani ujawnić
bez posiadania pisemnej umowy o poufności
zatwierdzonej przez dział prawny. Informacje
te powinniśmy wykorzystywać zgodnie z
warunkami owej umowy, w tym także unikać
ujawniania lub wykorzystywania ich w sposób
niezgodny z tą umową.
Ogólnie rzecz biorąc, informacje o naszych
klientach i klientach naszych klientów, z
których korzystamy w ramach świadczenia
naszych usług, podlegają postanowieniom
umowy o poufności zawartej z naszymi
klientami. Informacje takie nie powinny być
ujawniane ani wykorzystywane w żaden inny
sposób niż w celu świadczenia przez nas
usług na rzecz klienta.

Podstawowe
zasady:
Zawsze chroń poufną własność
intelektualną i inne informacje
poufne Firmy oraz nigdy nie ujawniaj
ich podmiotom trzecim.
Czasami może być konieczne
udostępnienie własności
intelektualnej Firmy osobom spoza
naszej Firmy. Ujawnienia takiego
można jednak dokonać wyłącznie po
uzyskaniu zgody zarządu i wyłącznie
na podstawie pisemnej umowy o
poufności zatwierdzonej przez dział
prawny.

Pracownicy również nie powinni używać nazw
i/lub loginów naszych klientów poza miejscem
pracy (dotyczy to także ustnych lub pisemnych
oświadczeń, które mogą pozwolić na
identyfikację naszych klientów lub ich
produktów), w szczególności w mediach
społecznościowych.
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jakichkolwiek poufnych lub
zastrzeżonych informacji należących
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Sieci
społecznościowe
W ramach naszej strategii ochrony informacji poufnych ostrożnie korzystamy z
mediów społecznościowych, takich jak chatroomy, fora dyskusyjne i portale
społecznościowe. Podczas gdy nasza Firma nie pragnie ograniczać osobistych ani
zawodowych kontaktów w takich portalach, powinniśmy postępować właściwie i
zgodnie ze standardami naszej Firmy. Oznacza to, że za pośrednictwem takich
serwisów nigdy nie powinniśmy ujawniać informacji poufnych Firmy ani żadnego z
naszych klientów lub innych partnerów biznesowych. Do informacji takich zaliczają
się nazwy i logo naszych klientów oraz wszelkie wypowiedzi pozwalające
zidentyfikować klienta lub jego produkt(y) bądź usługi, w tym samo stwierdzenie, że
świadczymy usługi dla tych klientów. Ponadto nie powinniśmy przypisywać
własnych opinii naszej Firmie. Reprezentując naszą Firmę, nigdy nie należy
publikować niestosownych ani obraźliwych materiałów lub materiałów, które
naruszają zasady naszej Firmy.
Firma może zażądać od pracownika usunięcia obraźliwych lub niestosowanych
materiałów lub wpisów. Ponadto pracownicy są zobowiązani zgłaszać nam takie wpisy,
jeżeli napotkają je w mediach społecznościowych.
Nasza Firma rozumie, jak internetowe media społecznościowe i blogi potrafią
kształtować sposób postrzegania naszych produktów, usług, pracowników,
dostawców i klientów. Nasza Firma szanuje prawo pracowników do prowadzania
własnych blogów i publikowania osobistych opinii w portalach społecznościowych.
Firma musi jednak mieć pewność, że korzystanie z tych kanałów komunikacji służy
jej interesom poprzez ugruntowywanie jej tożsamości, reputacji i opinii jako uczciwej
firmy w sposób spójny z naszymi wartościami i zasadami.
W przypadku publikowania jakichkolwiek wpisów, które można powiązać z naszą
Firmą (np. zdjęcie z nazwą lub logo firmy zrobione na imprezie firmowej lub
udostępnienie wiadomości bądź klipu wideo z firmy), należy zaznaczyć, że
publikowane komentarze są osobistą opinią autora i nie wyrażają stanowiska Firmy.
Jeżeli Firma uzna jakikolwiek tego typu wpis za niestosowny, może poprosić o jego
usunięcie.
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P. Niedawno udało mi się zdobyć duży kontrakt z
klientem, którego starałem się pozyskać przez
kilka miesięcy. Z radości opublikowałem tę
informację wraz z nazwą klienta na Facebooku.
Czy w ten sposób naruszyłem politykę naszej
Firmy?

O. Tak. Rozumiemy prawo pracowników do udzielania
się w mediach społecznościowych, na przykład
poprzez publikowanie informacji na Facebooku.
Jednak nasza polityka wyraźnie zakazuje
publikowania jakichkolwiek poufnych informacji
Firmy w mediach społecznościowych.
Przedstawiając się jako pracownik naszej Firmy i
ujawniając istnienie umowy, która mogła jeszcze
nie zostać upubliczniona, narażasz siebie i naszą
Firmę na ryzyko. Jak najszybciej usuń swój wpis i
zgłoś naruszenie zasad przełożonemu lub działowi
prawnemu.
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Unikanie
konfliktów
interesów
Zawsze powinniśmy działać w interesie naszej
Firmy. Oznacza to, że decyzje biznesowe powinny
być wolne od jakichkolwiek rzeczywistych lub
pozornych konfliktów interesów. Decyzje należy
podejmować na podstawie twardych danych
biznesowych.
W efekcie musimy uważać na potencjalne konflikty
interesów.

Naszym obowiązkiem jest zgłaszanie
rzeczywistych i pozornych konfliktów
między pracą w naszej Firmie a
interesami rodzinnymi, biznesowymi,
osobistymi lub finansowymi.
Większość problemów wystarczy

Konflikt interesów może wystąpić w następujących sytuacjach: otwarcie omówić, aby znaleźć dobre

rozwiązanie. Szybka reakcja i rozmowa
ułatwiają znalezienie rozwiązania
potencjalnych konfliktów, zanim
zaszkodzą naszej pracy lub reputacji.
Jeżeli występuje ryzyko konfliktu
interesów w związku z omawianą lub
zatwierdzaną sprawą, nasza Firma
może poprosić o wyjaśnienie
niektórych decyzji lub dodanie do
procesu etapu zatwierdzenia.

> Gdy pracownik zaangażuje naszą Firmę w
interesy z osobą krewną lub znajomą
> Gdy pracownik wykorzysta niepubliczne
informacje Firmy, klienta lub dostawcy w celu
osiągnięcia korzyści dla siebie, krewnych lub
znajomych (dotyczy to także obrotu papierami
wartościowymi na podstawie takich informacji)
> Pracownik ma niemały udział finansowy w
działalności dostawców, klientów lub
konkurencji
naszej Firmy
> Pracownik otrzymuje pożyczkę lub poręczenie
spłaty od naszej Firmy lub podmiotu trzeciego
dzięki swojej pozycji w naszej Firmie
> Pracownik konkuruje lub przygotowuje się do
konkurencji z naszą Firmą, pracując jeszcze w
naszej Firmie
> Pracownik otrzymuje pożyczkę lub poręczenie
spłaty od jakiegokolwiek podmiotu trzeciego
dzięki swojej pozycji w naszej Firmie

Każdy pracownik, dyrektor i inny przedstawiciel naszej Firmy musi unikać wszelkich interesów i powiązań,
które mogą utrudniać mu niezależną ocenę sytuacji w jak najlepszym interesie naszej Firmy. Nie należy
wykorzystywać swojej pozycji ani relacji z naszą Firmą do celów osobistych.
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Ochrona
naszych
środków
Każdy pracownik powinien chronić własność
naszej Firmy przed utratą lub kradzieżą i nie
może wykorzystywać jej do celów osobistych.
Własność Firmy obejmuje informacje poufne i
inną własność intelektualną,
oprogramowanie, komputery, sprzęt biurowy
oraz zapasy. Używaną własność Firmy
należy właściwie zabezpieczyć przed
nieupoważnionym dostępem. Pracownik ma
prawo do ograniczonego wykorzystania
firmowych systemów komunikacji
elektronicznej do własnych celów, pod
następującymi warunkami: 1) robi to niezbyt
często; 2) nie koliduje to z jego obowiązkami
służbowymi; 3) nie obniża to jego
produktywności; 4) nie narusza to Kodeksu
ani postanowień obowiązującej polityki
dotyczącej korzystania z systemów
komunikacji elektronicznej.

Porady
• Wszyscy pracownicy
powinni chronić własność
naszej Firmy i efektywnie z
niej korzystać.

• Własność firmy należy
wykorzystywać do
uzasadnionych celów
biznesowych Firmy.

• Własność Firmy należy chronić
przed marnotrawstwem,
zgubieniem, zniszczeniem,
niewłaściwym użytkowaniem,
kradzieżą, sprzeniewierzeniem
oraz naruszeniem.

Na prośbę naszej Firmy lub w chwili ustania
stosunku pracy każdy pracownik jest
zobowiązany dostarczyć do naszej Firmy
wszystkie będące w jego posiadaniu środki
należące do Firmy, w tym także dane i
własność intelektualną.
W naszej Firmie regularnie powstają cenne pomysły,
strategie i innego rodzaju informacje biznesowe,
które nie są upubliczniane – „własność
intelektualna”. Należą one do Firmy i muszą być
chronione tak samo, jak inne rodzaje własności.
Ponieważ są one owocem ciężkiej pracy naszej
Firmy, mamy do dyspozycji różne przepisy prawa
chroniące te informacje przed wykorzystaniem
przez ludzi z zewnątrz.
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Przyjmowanie
prezentów i
form rozrywki
Nasza Firma wysoko ceni uczciwość i dlatego
przestrzega najwyższych standardów
etycznych, unikając nawet sytuacji, które
mogą tylko pozornie być niestosowne.
Prezenty biznesowe i rozrywka w naszych
relacjach biznesowych mogą tworzyć miłą
atmosferę, ale mogą też utrudniać
obiektywne traktowanie osoby wręczającej.
Dostawców, sprzedawców i partnerów należy
wybierać na podstawie obiektywnych
czynników, takich jak cena, jakość, wartość,
obsługa oraz zdolność do realizacji. Musimy
unikać podejmowania decyzji biznesowych w
sposób wskazujący, że miały na nie wpływ
jakiekolwiek prezenty.

Nigdy nie należy
przyjmować
prezentów...
• w postaci gotówki lub ekwiwalentu gotówki.
• nielegalnych lub naruszających prawo.
• wywołujących uczucie zobowiązania.
• wpływających lub sprawiających
wrażenie, że wpływają na osądy w
interesach.

Prezenty, gościnę i udogodnienia biznesowe
można przyjmować, ale wyłącznie wówczas,
gdy ofiarujący nie oczekuje w zamian
preferencyjnego traktowania, nie mają wartości
nominalnej oraz nie są zabronione przez prawo
lub znane praktyki ofiarującego. Dotyczy to
między innymi rabatów i programów
promocyjnych oferowanych przez różne firmy,
na przykład z branży podróżniczej, hotelarskiej,
restauracyjnej, handlowej i innych w ramach
zwykłej działalności dla klientów
indywidualnych.

• wręczanych w ramach umowy
wzajemnej.

• naruszających politykę przyjmowania
prezentów i form rozrywki pracodawcy
wręczającego.

• służących do podejrzanej rozrywki lub w
jakikolwiek inny sposób sprzecznych z
naszą zasadą wzajemnego szacunku.

dopuszczalna, pod warunkiem że nie jest zbyt
częsta i nie stwarza wrażenia nieodpowiedniej.
Wszelkie prezenty wręczane pojedynczym
osobom lub małym grupom osób (tzn. nie
wręczane całym zespołom lub działom firmy)
powinny być zgłaszane do kierownika
najstarszego z obdarowanych pracowników.

Każdy prezent, udogodnienie biznesowe lub
gościna, których nie można przyjąć z
powyższych względów, nawet jeżeli otrzymane
przez członka rodziny pracownika,
niezależenie od tego, czy zamówione, czy też
nie, należy niezwłocznie zwrócić lub odebrać w
imieniu firmy bądź przekazać kierownictwu w
celu podjęcia odpowiednich czynności.
Rozrywka w ramach relacji biznesowych jest
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Zakaz
wykorzystywania
poufnych
informacji
Pracownik może wejść w posiadanie poufnych informacji dotyczących naszej Firmy,
jej firmy nadrzędnej lub innych firm, z którymi współpracujemy (np. klientów lub
sprzedawców), które nie są publicznie dostępne dla wszystkich inwestorów. Zakup i
sprzedaż papierów wartościowych firmy (w tym akcji, długów, udziałów i opcji, a także
środków posiadanych w ramach programów emerytalnych) na podstawie „istotnych
informacji niedostępnych publicznie” – tzw. „informacji wewnętrznych” – są
nielegalne. Dopuszczenie się tego typu czynu może skutkować utratą pracy oraz
może pociągać za sobą poważne konsekwencje cywilne i karne.
Nigdy nie należy wykorzystywać istotnych informacji niepublicznych na temat naszej
Firmy, jej firmy nadrzędnej lub innych firm, z którymi współpracujemy, w celu osiągania
osobistych korzyści. Ponadto niedopuszczalne jest przekazywanie istotnych informacji
niepublicznych innym osobom, które mogą je wykorzystać. Udzielenie „wskazówki”
osobie, która na jej podstawie kupi lub sprzeda papiery wartościowe grozi
pociągnięciem do odpowiedzialności obu stron.
„Istotne informacje niepubliczne” to informacje znane w naszej Firmie, ale
niedostępne publicznie. „Istotne informacje” to informacje, które doświadczony
inwestor mógłby uznać za ważne podczas podejmowania decyzji w sprawie zakupu
lub sprzedaży papierów wartościowych. Pracownicy będący w posiadaniu istotnych
informacji niepublicznych mogą brać udział w transakcjach dotyczących papierów
wartościowych dopiero pierwszego dnia roboczego wypadającego co najmniej 24
godziny po opublikowaniu tych informacji. W razie wątpliwości, co jest „istotną
informacją niepubliczną” oraz pytań dotyczących ograniczeń związanych z
informacjami wewnętrznymi należy zasięgnąć opinii działu prawnego.
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Następujące typy (pozytywnych lub negatywnych)
informacji, jeżeli niedostępne publicznie, są
przykładami „istotnych informacji”, których
ujawnienie i wykorzystanie może stanowić
naruszenie zasady niewykorzystywania informacji
wewnętrznych:
• Zdobycie lub utrata ważnych klientów lub
dostawców albo istotne zmiany cen
• Ogłoszenia nowych produktów lub wyników
ważnych badań
• Istotne defekty, wycofania lub
modyfikacje produktów
• Zmiany na ważnych stanowiskach kierowniczych
• Spory związane z toczącymi się lub
grożącymi sprawami sądowymi
• Wyniki finansowe lub przewidywane przychody
bądź straty
• Informacje o oczekujących lub proponowanych
fuzjach, przejęciach oraz pozbyciach się filii,
podziałach akcji, nowych aktywach lub emisji
długów
• Zbliżające się bankructwo lub problemy z
płynnością finansową.
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Prowadzenie
dokładnych
rejestrów
Pełne, uczciwe, wydawane w odpowiednim czasie i zrozumiałe komunikaty w okresowych
raportach naszej Firmy, komunikaty oraz zatwierdzenia regulacyjne są podstawą sukcesu
naszej Firmy. Każdy z nas ma obowiązek dbać, aby wszystkie wpisy w rejestrach
finansowych naszej Firmy dawały uczciwy obraz wyników naszej działalności oraz pozycji
finansowej. W tym celu nie tylko przestrzegamy polityk naszej Firmy, ale również
przepisów prawa oraz zasad i regulacji dotyczących naszej rachunkowości i raportów.

Każdy z nas ma obowiązek przestrzegać najwyższych standardów, pomagając w
przygotowywaniu lub przygotowując takie raporty zgodnie z następującymi wytycznymi:
> Wszystkie rejestry księgowe naszej Firmy, jak również przygotowywane na ich
podstawie raporty, muszą być zgodne z obowiązującym prawem.
> Wszystkie rejestry muszą uczciwie i dokładnie odzwierciedlać transakcje lub
zdarzenia, których dotyczą.
> Wszystkie rekordy muszą uczciwie i dokładnie odzwierciedlać, w miarę możliwości
szczegółowo, aktywa, pasywa, przychody i wydatki naszej Firmy.
> Rejestry księgowe naszej Firmy nie mogą zawierać fałszywych ani celowo mylących
wpisów.
> Transakcje nie mogą być celowo niewłaściwie klasyfikowane do kont, działów lub
okresów księgowych.
> Wszystkie transakcje muszą być poparte dokładną i szczegółową dokumentacją
oraz zarejestrowane na właściwym koncie we właściwym okresie księgowym.
> Należy w pełni współpracować z wewnętrznymi i zewnętrznymi rewidentami w
zakresie gromadzenia potrzebnych informacji, wyjaśniania procesów oraz
wdrażania sugerowanych udoskonaleń.
> Należy przestrzegać zasad firmowego systemu wewnętrznych kontroli księgowych.
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Zarządzanie
rejestrami
Różne przepisy prawa i dobre praktyki
biznesowe wymagają od naszej Firmy
przechowywania pewnych dokumentów
biznesowych, w tym między innymi
rekordów elektronicznych, za określone
okresy. Ponadto nie możemy niszczyć
pewnych rekordów, które są potrzebne
ze względu na trwający lub
przewidywany spór, wezwanie do sądu,
audyt lub śledztwo. Z drugiej strony,
przechowywanie danych biznesowych
przez okres dłuższy niż jest to konieczne
skutkuje niepotrzebnymi kosztami dla
naszej Firmy oraz utrudnionym dostępem
do potrzebnych rekordów. Wszyscy
muszą ściśle przestrzegać firmowych
polityk dotyczących zarządzania
rekordami firmowymi. Dokładne
informacje na temat czasu
przechowywania i sposobu usuwania
rekordów biznesowych można znaleźć w
naszej Polityce przechowywania
rekordów lub w dziale prawnym.

P. Dział księgowości otrzymuje
list od prawnika klienta, który domaga się od
naszej Firmy spełnienia pewnych ustnych
obietnic, które Firma rzekomo złożyła.
Przełożony prosi Cię o przejrzenie poczty email w celu sprawdzenia, czy są w niej jakieś
ślady potwierdzające złożenie takiej obietnicy.
Znajdujesz jedną wiadomość, którą można
uznać za obietnicę złożoną osobie, która nie
miała wiedzy na temat relacji z tym klientem,
ale uważasz, w dobrej wierze, że żadna taka
obietnica nie została złożona temu klientowi.
Czy masz usunąć tę wiadomość?

W pewnych sytuacjach, takich jak spór,
dział prawny może wydać nakaz
zatrzymania określonych dokumentów. W
dokumentach tych nie można nic zmieniać
ani nie można ich niszczyć, chyba że
otrzyma się pisemną zgodę działu
prawnego na wykonanie tych czynności.
W takich okolicznościach należy
wykonywać wszystkie polecenia działu
prawnego.

O. Nie. Polityka przechowywania rekordów naszej
Firmy wymaga zachowania wszystkich rekordów,
które mogą być przydatne w danej sprawie i
mogącym z niej wyniknąć sporze. Natychmiast
skontaktuj się z działem prawnym w celu
określenia, czy, w zaistniałych okolicznościach,
istnieje uzasadnione ryzyko wystąpienia sporu.

Polityka przechowywania rekordów
obejmuje zarówno materiały
elektroniczne, jak i drukowane. Dotyczy to
WSZYSTKICH typów rekordów
niezależnie od sposobu ich
przechowywania: papier, e-mail, film, dysk
twardy, pendrive, płyta kompaktowa lub
inne urządzenie pamięci elektronicznej.
Szczególnie należy dopilnować, aby rekordy
zawierające informacje poufne były
przechowywane i niszczone zgodnie z
Polityką przechowywania rekordów oraz
politykami i praktykami dotyczącymi ochrony
informacji naszej Firmy.
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Uczciwa
konkurencja
Nasza Firma stanowczo popiera wolną i
uczciwą konkurencję. Nasze postępowanie na
rynku określa naszą tożsamość. Konkurując
wyłącznie za pomocą jakości naszych usługi i
produktów, nigdy nie uciekając się do
zachowań nieetycznych, zapewniamy naszej
firmie opinię uczciwego lidera w branży. Żaden
pracownik, dyrektor ani inny przedstawiciel
naszej Firmy nie może nieuczciwie zdobywać
przewagi poprzez manipulację, zatajenie lub
nadużycie uprzywilejowanych informacji,
niewłaściwą interpretację istotnych faktów lub
poprzez jakiekolwiek inne nieuczciwe
działania. Naszym celem jest zadowolenie
klienta i nie zależy nam na zdobywaniu
przewagi nad konkurencją w nieuczciwy lub
przebiegły sposób.

Kontakt z
konkurencją:
Podczas kontaktów z konkurencją musimy
zachować ostrożność. Musimy unikać
współpracy, a nawet sprawiania wrażenia,
że współpracujemy z konkurencją. Nigdy
nie rozmawiamy na żaden z następujących
tematów z konkurencją naszej Firmy bez
uprzedniej zgody działu prawnego:
• Ceny lub polityka cenowa, koszty,
plany marketingowe i strategiczne
• Informacje zastrzeżone lub poufne
• Udoskonalenia technologiczne
• Planowane promocje dla
klientów
• Podział klientów, rynków,
terytoriów lub krajów
• Bojkoty niektórych klientów,
dostawców lub konkurentów
• Wspólne przedsięwzięcia w stosunku do
klientów
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Szanowanie praw
człowieka
Działając globalnie, nasza Firma wspiera ochronę podstawowych praw człowieka. Nasi
pracownicy współpracują z klientami, dostawcami i partnerami ze wszystkich regionów naszej
planety. Jesteśmy prawdziwym przedsiębiorstwem globalnym, w związku z czym spoczywa
na nas odpowiedzialność, by zachowywać się odpowiedzialnie w każdym mieście i kraju oraz
wobec każdego pracownika, partnera i klienta. Dlatego naszą działalność charakteryzuje
wielki szacunek dla praw człowieka. W związku z tym przestrzegamy miejscowych przepisów
prawa dotyczących godzin pracy, wynagrodzeń, handlu ludźmi, nowoczesnego niewolnictwa,
zatrudniania dzieci oraz pracy w warunkach grożących utratą zdrowia lub życia. Nasze
poparcie dla tych zasad jest wyrażone w tym Kodeksie, w naszym stanowisku odnośnie do
stosunku pracy, w naszych sposobach zatrudniania oraz w naszych relacjach z dostawcami.

Udział w życiu
politycznym
Concentrix to firma apolityczna, która nie ma zwyczaju wspierania żadnych partii,
kandydatów ani inicjatyw politycznych. Pracownicy mogą bez przeszkód uczestniczyć w
procesach politycznych, w tym także udzielać wsparcia politycznego, we własnym
zakresie. Nie mogą jednak w żaden sposób stwarzać wrażenia, jakoby działali w imieniu
Firmy. Ponadto aktywność polityczna przy użyciu środków firmowych lub w czasie pracy
powinna być prowadzona zgodnie ze wszystkimi politykami Firmy dotyczącymi aktywności
prywatnej. Firma nie zwraca pracownikom kosztów za czas spędzony na aktywności
politycznej, z wyjątkiem zakresu wymaganego przez prawo.

33
Concentrix Corporation
Kodeks etyki i postępowania w

Nasze poświęcenie dla społeczności globalnych

Środowisko i ekologia
Szanujemy środowisko, w którym żyjemy i pracujemy. Częściowo to
oznacza, że przestrzegamy wszystkich przepisów prawa dotyczących
ochrony środowiska we wszystkich krajach, w których prowadzimy
działalność. Ponadto nasza firma chroni środowisko poprzez
ograniczanie wpływu wywieranego na nie w ramach swojej działalności.
Naszym obowiązkiem jest poprawa życia naszych ludzi i kondycji naszej
planety. Traktujemy ten obowiązek bardzo poważnie. Z naszej perspektywy
wygląda to tak, że mamy fantastyczną okazję, aby wykorzystać nasze
możliwości do czynienia dobra. Siła jedności — wyrażająca się przez całą
naszą rodzinę obejmującą ponad 270 000 pracowników, klientów, dostawców
i partnerów — przekłada się na możliwość zmieniania świata.
Przykładamy wagę do trzech obszarów działalności.
Środowisko: dbamy o środowisko, aby pozostawić je w lepszym stanie niż
je zastaliśmy.
Społeczeństwo: tworzymy lepsze miejsce do pracy i życia w
społecznościach, w których działamy.
Zarządzanie: postępujemy uczciwie i zawsze robimy to, co należy.
Zawsze.
Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do przeczytania naszego Raportu
ekologicznego na stronie https://www.concentrix.com/esg/
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Rozumiemy i przyjmujemy obowiązek bycia
opiekunem środowiska oraz pomagania w
osiągnięciu zrównoważonego rozwoju. Na
poparcie swojego zaangażowania w tych
obszarach nasza Firma ustanowiła
następujące inicjatywy:
• Zapobieganie wszelkim formom zanieczyszczenia
• Oszczędzanie zasobów naturalnych, w
tym energii, poprzez redukcję zużycia
zasobów, wielokrotne wykorzystanie
zasobów oraz recykling surowców, gdy
jest to praktyczne
• Ciągłe doskonalenie efektywności poprzez
angażowanie wszystkich pracowników,
podwykonawców, dostawców oraz
współpracę z
lokalnymi społecznościami
• Uwzględnienie kwestii
ochrony środowiska w
działalności biznesowej
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Przestrzeganie przepisów
antykorupcyjnych (łapówki i
nielegalne prowizje)
W naszej Firmie przyjmowanie ani wręczanie
łapówek nie jest tolerowane. Dlatego podczas
prowadzenia działalności w imieniu naszej
Firmy nigdy nie proponujemy, nie akceptujemy
i nie oferujemy żadnych niestosownych form
zapłaty. Przestrzegamy wszystkich
międzynarodowych przepisów prawa,
traktatów oraz regulacji, które zabraniają
wręczania łapówek przedstawicielom rządu, w
tym rządu USA. Foreign Corrupt Practices Act
(FCPA).

• „Łapówka” to każda korzyść, w tym
gotówka, prezent, rozrywka lub
uprzejmość biznesowa, wręczona lub
udzielona w celu wpłynięcia na
działania lub decyzje biznesowe jakiejś
osoby, aby osiągnąć korzyść biznesową.

• „Nielegalna prowizja” to zwrot pewnej
zapłaconej lub należnej sumy w
nagrodę za pomoc w przyznaniu lub
zdobyciu kontraktu.

Prawie każdy kraj zabrania przyjmowania
łapówek swoim urzędnikom państwowym.
• „Urzędnik państwowy” może być
Ponadto w niektórych krajach obowiązuje prawo
przedstawicielem lub
zakazujące wręczania łapówek
przedstawicielom innych krajów. Aby być
pracownikiem administracji na
odpowiedzialnymi członkami naszych
szczeblu państwowym lub
społeczności biznesowych,
lokalnym, kandydatem
musimy przestrzegać tych przepisów prawa
politycznym, przedstawicielem
podczas prowadzenia działalności niezależnie
organizacji takiej jak Bank
od prawa miejscowego i zwyczajów. To znaczy,
Światowy lub urzędnikiem bądź
że nigdy nie możemy oferować, próbować
pracownikiem należącej do rządu
zaoferować, autoryzować ani obiecywać
lub kontrolowanej przez rząd
jakiejkolwiek formy łapówki lub płatności
jednostki, takiej jak należąca do
przyspieszającej tok spraw jakimkolwiek
rządu firma naftowa.
urzędnikom państwowym w celu uzyskania lub
otrzymania korzyści biznesowej lub nieuczciwej
przewagi biznesowej bądź wpłynięcia na ich
decyzje urzędowe. Ponadto nigdy nie możemy
zabiegać o łapówki lub nielegalne prowizje ani
ich przyjmować. Prawo
antykorupcyjne jest skomplikowane, a konsekwencje jego naruszenia są dotkliwe. Dlatego należy unikać
wszelkich działań, które mogłyby zostać uznane za łapówkarstwo.
Należy także podkreślić, że niedozwolone jest wynajmowanie osób trzecich w celu wyręczenia nas w
czynnościach, które są nieetyczne lub nielegalne. Posłużenie się osobą trzecią w celu pośredniego
dokonania niestosownej płatności stanowi naruszenie niniejszego Kodeksu i prawa antykorupcyjnego.
Przed zaangażowaniem jakiejkolwiek strony trzeciej należy ją dokładnie sprawdzić.
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Pracownicy,
których obowiązki
zawodowe
obejmują
transakcje lub
podróże poza
Stanami
Zjednoczonymi
muszą znać
ustawę FCPA,
brytyjską ustawę
antykorupcyjną i
podobne przepisy
miejscowe. Aby
wręczyć
jakikolwiek
prezent lub
jakąkolwiek
zapłatę
urzędnikowi
państwowemu,
należy mieć
zgodę zarządu.
Każdy pracownik
ma obowiązek
natychmiast
zgłosić każde
żądanie łapówki
lub nielegalnej
prowizji do działu
prawnego.

P. Niedawno skontaktował się ze mną agent, który
może pomóc naszej Firmie zdobyć kontrakt w kraju,
na którego rynek wyjątkowo trudno nam było
wejść. Czy mogę nawiązać współpracę z tym
agentem w imieniu naszej Firmy?

O. Poradź się swojego przełożonego lub działu prawnego,
aby upewnić się, że kontakty i metody tej osoby nie
stoją w sprzeczności z miejscowymi ani amerykańskimi
przepisami prawa. Ostrożność w kontaktach z tym
agentem jest bardzo ważna, ponieważ przeoczenie
istotnych faktów może skutkować problemami natury
prawnej dla naszej Firmy. Jeżeli agent przejdzie proces
due diligence, należy postępować zgodnie z
wewnętrznymi procedurami uzyskiwania zgody na
prowadzenie działalności i dokonywanie zakupów oraz
uzyskiwania zgody działu prawnego.

P. Susan musi jak najszybciej zdobyć zatwierdzenie
projektu. Przedstawiciel rządu, z którym się
kontaktowała, obiecuje przyspieszenie procedur za
„drobną opłatą”. Czy Susan może zapłacić urzędnikowi
państwowemu za przyspieszenie procedury
wydawania zgody?

O. Nie. Nazywa się to „płatnością przyspieszającą tok
spraw” i jest zabronione przez prawo oraz
sprzeczne z naszymi zasadami. Susan nie może
proponować zapłaty jakiejkolwiek kwoty za pomoc
w zdobyciu zgody urzędu państwowego, nawet
gdyby pozwoliło to przyspieszyć projekt. O
otrzymanej propozycji powinna poinformować
swojego przełożonego i dział prawny.
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Wręczanie prezentów
i form rozrywki
Czasami organizujemy wydarzenia rozrywkowe dla naszych klientów i dostawców, aby wzmocnić
dobre relacje. W takich przypadkach zawsze należy kierować się zdrowym rozsądkiem, dyskrecją i
umiarem. Nie należy organizować imprez rozrywkowych, jeżeli mogą zostać uznane za dowód naszej
stronniczości albo w celu wpłynięcia na czyjąkolwiek decyzję. Rozrywkę można proponować
wyłącznie wówczas, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:
>
>
>
>

Rozrywka jedynie towarzyszy aktualnie omawianym interesom.
Rozrywka odbędzie się w miejscu odpowiednim do rozmów o interesach.
Przedsięwzięcie nie jest zbyt kosztowne.
O organizację rozrywki nie zabiegał klient ani dostawca.

„Prezentami” w naszej firmie określa się wartościowe rzeczy, produkty i usługi, posiłki oraz formy
rozrywki, w których my, jako składający propozycję, nie mamy udziału. Prezenty gotówkowe lub w
postaci ekwiwalentu gotówki, na przykład bony podarunkowe, są zakazane. Dopuszczalne jest
wręczanie tylko prezentów spełniających wszystkie poniższe kryteria:
> mają umiarkowaną wartość,
> Upominek nie zostanie potraktowany jako łapówka, zapłata lub płatność przyspieszająca tok spraw;
> Upominek spełnia wszystkie ogólnie przyjęte praktyki biznesowe i standardy etyczne;
> Ujawnienie wręczenia upominku nie postawi naszej Firmy w sytuacji krępującej;
> nie są gotówką ani jej ekwiwalentem (dotyczy to także bonów podarunkowych i talonów).
Wręczanie prezentów i organizowanie rozrywki dla urzędników państwowych, w tym pracowników
należących do rządu lub kontrolowanych przez rząd firm, także podlega przepisom niniejszego
Kodeksu. Wręczając prezent lub proponując rozrywkę partnerowi biznesowemu, należy mieć
pewność, że propozycja ta nie narusza jego własnych zasad. Podczas współpracy z urzędnikami
państwowymi należy pamiętać, że nawet drobna propozycja, taka jak zakup posiłku albo napoju,
może być niedopuszczalna, a nawet sprzeczna z prawem.
W niektórych miejscach panuje zwyczaj wręczania upominków o wartości nominalnej (np. słodyczy
lub kubków z logo Concentrix itp.) urzędnikom państwowym. Nawet jednak wręczenie upominku o
nominalnej wartości urzędnikowi państwowemu wymaga namysłu, czy nie będzie stanowić złamania
prawa. Przed wręczeniem urzędnikowi państwowemu upominku o jakiejkolwiek wartości należy
zasięgnąć rady działu zgodności z przepisami.

Urzędników państwowych i pracowników firm kontrolowanych przez państwo, zarówno w USA, jak i
w wielu innych krajach, obowiązują bardzo ścisłe zasady. Ich naruszenie grozi sankcjami cywilnymi
i karnymi wobec osoby składającej propozycję, naszej Firmy oraz samego urzędnika. Przeczytaj
punkt Przestrzeganie przepisów antykorupcyjnych w sekcji „Nasze poświęcenie dla społeczności
globalnych” niniejszego Kodeksu.
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Kontrola i
ograniczenia
handlu
Jako firma globalna dostarczamy produkty,
usługi, oprogramowanie i technologię do
wszystkich miejsc na świecie. Dlatego musimy
bardzo ściśle przestrzegać wszelkich
miejscowych i międzynarodowych reguł i
przepisów regulujących naszą
międzynarodową działalność, na którą składa
się import, eksport i ponowny eksport. W wielu
krajach obowiązują przepisy zakazujące
eksportu i/lub importu niektórych produktów i
usług do/z innych krajów oraz do określonych
podmiotów albo wymagające posiadania
licencji na prowadzenie tego typu działalności.
Ponadto niektóre państwa mogą być objęte
sankcjami lub embargami handlowymi
nałożonymi przez inne kraje lub narody.
Obostrzenia te zazwyczaj mają tło
humanitarne lub wynikają z polityki
bezpieczeństwa bądź polityki zagranicznej
prowadzonej przez dany kraj.

„Eksport” to działalność polegająca na
wysłaniu lub przekazaniu w innej
materialnej lub niematerialnej formie
towaru, usługi, oprogramowania lub
technologii do osoby w innym kraju.
Eksport ma miejsce również w przypadku
dostarczenia technologii lub
oprogramowania do osoby, która nie jest
narodowości kraju, w którym się znajduje
(np. osoba przebywająca w USA, ale
niebędąca obywatelem USA i nie mająca
prawa stałego pobytu w USA). Ponowny
eksport to transfer towaru,
oprogramowania lub technologii z
jednego obcego kraju do innego obcego
kraju.

Aby spełnić te wymogi w odniesieniu do
naszej Firmy, musimy dokładnie sprawdzać
nasze międzynarodowe transakcje pod
kątem tego, czy nie obejmują zakazanych
miejsc, użytkowników lub sposobów użycia
oraz zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze
sugerujące, że kontrahent może próbować
obejść obowiązujące prawo.
Ze względu na złożoność wymogów
prawnych wynikających z licznych
przepisów dotyczących handlu
międzynarodowego, zanim wyeksportujemy
lub zaimportujemy jakiekolwiek towary lub
usługi bądź weźmiemy udział w
transakcjach mogących podlegać sankcjom
handlowym, musimy zasięgnąć rady działu
prawnego.
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Globalne
obywatelstwo
Zaangażowanie w działalność charytatywną, datki i darowizny są częścią
polityki Globalnego obywatelstwa firmy. Wszelkich darowizn udzielamy bez
jakichkolwiek oczekiwań ani liczenia na korzyści biznesowe. Nie
dokonujemy wpłat na rzecz osób indywidualnych ani organizacji, których
cele i wartości są sprzeczne z naszymi. Beneficjenci tych darowizn nie
mogą być w żaden sposób powiązani z którymkolwiek dyrektorem Firmy.
Pracownicy są zachęcani do angażowania się w działalność
charytatywną w wolnym czasie i na własny koszt, aby odwdzięczyć się
społeczności, do której należą. Działalności takiej nie można prowadzić
w imieniu Firmy i Firma nie zwraca pracownikom kosztów poniesionych
na jakiejkolwiek działalności dobroczynnej, chyba że pracownik działa w
jej imieniu na podstawie pozwolenia udzielonego pisemnie.

Przekazywanie
informacji na
zewnątrz
Nasza firma powinna punktualnie publikować uczciwe, dokładne i zrozumiałe komunikaty do
wiadomości publicznej i organów państwowych, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.
Dlatego wyłącznie wyznaczeni rzecznicy mają zezwolenie na odpowiadanie na pytania i
kontakt z podmiotami zewnętrznymi, czyli mediami, analitykami branżowymi, analitykami
finansowymi i inwestorami. Korzystając z usług rzeczników, unikamy ryzyka, że nasze słowa
zostaną wyjęte z kontekstu przez reporterów lub innych przedstawicieli mediów bądź
organizacji zewnętrznych. W przypadku otrzymania od mediów prośby o udzielenie informacji
lub wywiadu bądź napisanie artykułu technicznego lub wygłoszenie referatu, prośbę tę należy
przekazać do działu marketingu, który odpowiednio się nią zajmie lub udzieli pomocy i
wskazówek. Analogicznie prośby od analityków finansowych i udziałowców należy
przekazywać do działu relacji inwestorskich. W razie wątpliwości co do otrzymanej prośby,
przed udzieleniem odpowiedzi można zasięgnąć rady w dziale ds. zgodności z przepisami.
Dział marketingu udzieli wytycznych i poinformuje o obowiązujących zasadach
dotyczących użycia marki i komunikacji korporacyjnej.
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Zgłaszanie
wykroczeń
Każdy ma obowiązek zgłaszać wszelkie
niewłaściwe zachowania, w tym przypadki
naruszenia niniejszego Kodeksu, o których
się dowie, korzystając z licznych
dostępnych do tego celu kanałów.

W przypadku uzyskania informacji o sytuacji mogącej stanowić naruszenie
naszego Kodeksu, polityki Firmy lub jakichkolwiek obowiązujących
przepisów prawa bądź regulacji, należy to zgłosić przełożonemu lub w
dziale zasobów ludzkich. Można również zwrócić się bezpośrednio do
wiceprezesa, szefa krajowego lub działu prawnego. Można też
postępować zgodnie z firmową Polityką ujawniania nieprawidłowości i
wszelkie naruszenia zgłaszać, korzystając z poniższych danych
kontaktowych:

Zachęcamy pracowników, aby pomagali
naszej Firmie zapewnić pełną zgodność z
przepisami prawa poprzez zgłaszanie
wszelkich niewłaściwych zachowań.
Dlatego każdy pracownik naszej Firmy
może złożyć skargę dotyczącą wątpliwości
związanych ze sprawami księgowymi lub
rewizyjnymi, oszustwa korporacyjnego
bądź naruszenia prawa do zarządu naszej
Firmy.

Teh-Chien Chou
Chairperson of the Audit
Committee
Concentrix Corporation
audit@concentrix.com

Jeżeli pracownik woli złożyć skargę
anonimowo, może skorzystać z dostępnej
przez całą dobę i przez wszystkie dni roku
linii, poprzez którą może uzyskać odpowiedzi
na pytania i wątpliwości natury moralnej lub
prawnej, w tym dotyczące potencjalnych
przypadków naruszenia Kodeksu naszej
Firmy i innych polityk. Wszystkie pytania i/lub
raporty są niezwłocznie i dokładnie badane
zgodnie z obowiązującym prawem. W razie
stwierdzenia naruszenia Kodeksu zostaną
wdrożone odpowiednie działania naprawcze
lub procedury dyscyplinarne.

Allison Leopold Tilley
Pillsbury Winthrop LLP
2475 Hanover Street
44201
Palo Alto, California
+1 94304-1114
Telephone: 650.233.4537
allison@pillsburylaw.com

Firmowa strona do składania skarg pod
adresem:
www.integritycounts.ca/org/concentrix
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Skąd wiadomo, że
występuje jakiś problem?
W Kodeksie ujęto najczęściej występujące problemy natury
prawnej i moralnej. Nie oznacza to jednak, że rozwiązuje on
każdy możliwy problem. W razie wątpliwości natury etycznej
należy dokładnie przemyśleć sprawę i przejrzeć dostępne
źródła, takie jak obowiązujące w Firmie polityki i procedury. W
celu oceny sytuacji można zadać sobie następujące pytania:

• Czy moje działanie jest zgodne z prawem?
• Czy należy to robić?
• Czy jest to zgodne z Kodeksem i wszystkimi innymi politykami Firmy?
• Czy nie wstydził(a)bym się powiedzieć o tym innym?
Jeżeli odpowiedź na któreś z tych pytań brzmi „nie”, należy
zaniechać danej czynności. W razie dodatkowych wątpliwości
należy poprosić o pomoc.
Dylematy natury etycznej występują także podczas
prowadzenia działalności na skalę międzynarodową. Jeżeli
miejscowe prawo, zwyczaje lub praktyki są sprzeczne z
prawem USA, polityką Firmy lub niniejszym Kodeksem, należy
zasięgnąć rady w dziale prawnym. W takich okolicznościach
zawsze należy przestrzegać tych przepisów prawa, zwyczajów
lub praktyk, które są najbardziej restrykcyjne.
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Ochrona przed
działaniami
odwetowymi
Problemy mogą pojawiać się w firmach nawet
o najwyższych standardach etycznych.
Wówczas powinny one zostać zgłoszone, aby
można je było rozwiązać. Nie zawsze jest
łatwo zadać pytanie lub zgłosić wątpliwość
dotyczącą kwestii, która jest lub wydaje się być
sprzeczna z wymaganiami opisanymi w
Kodeksie lub polityce Firmy albo
obowiązujących przepisach prawa bądź
regulacjach. Firma zapewnia, że nigdy nie
podejmie jakichkolwiek czynności odwetowych
wobec pracownika za zgłoszenie w dobrej
wierze wątpliwości natury etycznej lub
współpracę w śledztwie firmowym. Każdemu,
kto zastrasza taką osobę grozi postępowanie
dyscyplinarne.

P. Mam wątpliwości dotyczące
zgłoszenia podejrzenia oszustwa. Co
stanie się, jeżeli się mylę i narobię sobie
kłopotów albo zszargam komuś opinię?

O. Nie pociągamy pracowników
do odpowiedzialności za zgłoszenia w
dobrej wierze, nawet jeżeli okażą się
błędne lub niemożliwe do
udowodnienia. Aby chronić opinię
swoich pracowników, bardzo
skrupulatnie badamy wszelkie
zarzuty dotyczące wykroczeń.
Śledztwa są prowadzone
obiektywnie, uczciwie i poufnie.
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Potwierdzenie odbioru
Otrzymałem(-am) i uważnie przeczytałem(-am) Kodeks etyki i
postępowania w biznesie naszej Firmy. Rozumiem wszystkie
wytyczne, praktyki i zasady oraz zobowiązuję się ich przestrzegać.
Rozumiem i akceptuję, że nieprzestrzeganie wytycznych,
praktyk i polityk zawartych w Kodeksie etyki i postępowania w
biznesie może skutkować wszczęciem wobec mnie
postępowania dyscyplinarnego skutkującego rozwiązaniem
umowy o pracę.
Rozumiem, że nasza Firma zastrzega sobie prawo do zmieniania,
poprawiania i usuwania dowolnych i wszystkich informacji zawartych
w niniejszym Kodeksie etyki i postępowania w biznesie w dowolnym
momencie zależnie od zaistniałych okoliczności.
Ponadto rozumiem, że podpisanie tego formularza Potwierdzenia
odbioru nie oznacza, ani nie ma oznaczać, udzielenia mi
jakichkolwiek praw lub korzyści z tytułu zatrudnienia ani nie stanowi
zapewnienia ciągłości zatrudnienia lub zatrudnienia na zasadach
innych niż opisane w moich warunkach pracy.
Podpis:
Data:
Imię i nazwisko drukowanymi literami:
Numer pracownika:
Miejsca:

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma możliwości uchylenia któregokolwiek z
postanowień niniejszego Kodeksu, chyba że Zarząd udzieli na to
pisemnej zgody oraz czynność ta nie będzie sprzeczna z
obowiązującym prawem. Kodeks etyki i postępowania w biznesie
może być od czasu do czasu poprawiany według uznania Firmy.
Aktualna wersja Kodeksu zostanie opublikowana i będzie
przechowywana na stronach intranetu Firmy oraz dostępna w dziale
zasobów ludzkich i dziale prawnym.
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