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Jak posługiwać się Kodeksem  
Etyki Biznesu?
Kodeks Etyki Biznesu pomaga wszystkim pracownikom zrozumieć istotę właściwego 
sposobu zachowania i postępowania. Jest to pewnego rodzaju szablon, służący 
pomocą w niejasnych sytuacjach. Niemożliwe jest przewidzenie i przygotowanie się 
na każdą sytuację biznesową, która może stanowić etyczny dylemat. Nie twierdzimy 
zatem, że dokument ten jest wyczerpujący i rozstrzygający. W dwóch obszarach, 
szczególnie wrażliwych na kwestie etyczne, a mianowicie uczciwa konkurencja 
oraz zwalczanie korupcji, istnieje określona przez Grupę szczegółowa strategia 
postępowania, komplementarna wobec wytycznych zawartych w Kodeksie Etyki 
Biznesu.

Kodeks Etyki Biznesu nie wyklucza dokonywania własnych ocen sytuacji, 
dostarczając nam wszystkim przydatnych wskazówek. W razie wątpliwości, należy 
zadać sobie następujące pytania:

> Czy jest to legalne?

> Czy stwarza to wrażenie nielegalności lub braku rozwagi?

> Czy jest to zgodne z wartościami Grupy i Blue Book?

> Czy jest to zgodne z moimi własnymi wartościami?

>  Czy stanowi to naruszenie ogólnie przyjętych regulacji branżowych albo 
zwyczajowych zachowań w branży?

> Czy dobrze czuję się w działaniu, które zamierzam podjąć?

>  Czy czułbym się dobrze, wyjaśniając swoje postępowanie kolegom z zespołu, 
liderowi zespołu, mojemu klientowi, swojej rodzinie lub np. prasie?

Jeśli odpowiedź nie jest oczywista i nadal masz wątpliwości, podziel się tym z innymi. 
Zainicjowanie dialogu ze swoim przełożonym i kierownikiem działu personalnego 
jest właściwym sposobem podjęcia odpowiedniej decyzji i upewnienia się co do 
prawidłowości postępowania. Właściwy terytorialnie Ethics & Compliance Officer 
(Dyrektor ds. Etyki i Zgodności) oraz dział prawny także służą ci pomocą w wyjaśnianiu 
wątpliwości. Ich imiona i nazwiska dostępne są na stronach internetowych Grupy 
– linki w załączniku.

>> Nasz Kodeks Etyki Biznesu  
jest przeznaczony dla wszystkich pracowników, wszystkich  
spółek Grupy, które w niniejszym dokumencie określane są 
zbiorowo jako „Grupa”
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Od utworzenia Grupy w 1967, siedem podstawowych 
Wartości inspiruje naszą kulturę i praktykę biznesu. Są 
to przewodnie zasady, za którymi opowiadamy się jako 
zespół i indywidualnie, które stanowią rdzeń naszego 
etycznego i odpowiedzialnego podejścia do biznesu.

Wartości te, to nie tylko reguły zachowania, ale także 
fundament naszych zasad postępowania i działania. 
Kształtują one naszą trwałą kulturę etyczną, są swoistym 
DNA Grupy, kształtując mentalność uczciwego i 
etycznego postępowanie.

Nasze Wartości są ważne dla szacunku, obrony i 
postrzegania Grupy jako etycznego i odpowiedzialnego 
biznesu oraz ochrony naszej dobrego imienia.

Pierwszą wartością jest UCZCIWOŚĆ, 
rozumiana jako prawość, lojalność, odmowa posługiwania 
się podstępem jako metodą osiągania sukcesu w 
biznesie. Rozwój, zysk i niezależność nie mają żadnej 
prawdziwej wartości, o ile nie stoi za nimi absolutna 
uczciwość i prawość. Każdy w Grupie powinien wiedzieć, 
że jakikolwiek brak otwartości i uczciwości w biznesie 
będzie karany natychmiast po udowodnieniu.

ODWAGA  rozumiana jako zmysł 
przedsiębiorczości, chęć podejmowania rozważnego 
ryzyka i gotowość do pełnego i trwałego zaangażowania, 
determinacja do wywiązywania się z zobowiązań. To 
jest istota rywalizacji - podejmowanie odpowiedzialnych 
decyzji i wspieranie ich do momentu wdrożenia, 
poddawanie się bez obaw okresowej weryfikacji 
przyjętego kierunku działania i istniejącego stanu 
rzeczy. Odwaga wymaga jednak rozwagi i szczególnej 
wnikliwości, bez czego śmiały kierownik może stać się 
lekkomyślnym kierownikiem.

ZAUFANIE oznacza gotowość do 
wzmacniania pozycji zarówno jednostek, jak i zespołów 
w celu osadzenia procesów decyzyjnych jak najbliżej 
miejsc ich wdrażania. Zaufanie oznacza również 
sprzyjanie szerokiej wymianie idei i informacji pomiędzy 
ludźmi o otwartych umysłach.

Siedem Wartości, które nadają  
sens działaniom Grupy. 
Od utworzenia Grupy w 1967, siedem podstawowych Wartości inspiruje naszą kulturę i praktykę 
biznesu. Są to przewodnie zasady, za którymi opowiadamy się jako zespół i indywidualnie, które 
stanowią rdzeń naszego etycznego i odpowiedzialnego podejścia do biznesu.

Wartości te, to nie tylko reguły zachowania, ale także fundament naszych zasad postępowania 
i działania. Kształtują one naszą trwałą kulturę etyczną, są swoistym DNA Grupy, kształtując 
mentalność uczciwego i etycznego postępowanie.

Nasze Wartości są ważne dla szacunku, obrony i postrzegania Grupy jako etycznego i 
odpowiedzialnego biznesu oraz ochrony naszej dobrego imienia.

Siedem wartosci leza na sercu 
wszystko, co robimy

UCZCIWOŚĆ, rozumiana jako lojalność, 
prawość, rzetelność, zakłada całkowite odrzucenie 
podstępu jako metody osiągania celów w biznesie. Rozwój, 
zysk czy niezależność nie mają żadnej wartości, jeśli nie stoi 
za nimi absolutna uczciwość i prawość. Każdy w Grupie ma 
świadomość, że jakikolwiek brak otwartości i uczciwości w 
obszarze naszej działalności biznesowej będzie natychmiast 
karany.

ODWAGA, rozumiana jako zmysł 
przedsiębiorczości, chęć podejmowania rozważnego 
ryzyka i wykazania zaangażowania (oczywiście łącznie 
z pełną determinacją do wywiązywania się z własnych 
zobowiązan). To jest istota rywalizacji: stanowczość 
w podejmowaniu decyzji lub egzekwowaniu ich realizacji, 
gotowość do poddawania okresowej weryfikacji 
przyjętego kierunku działania i istniejącego stanu rzeczy. 
W rzeczywistości, odwaga wymaga także rozwagi i 
szczególnej przezorności, bez czego śmiały menedżer 
to po prostu lekkomyślny menedżer.

ZAUFANIE to gotowość do 
upoważnienia zarówno jednostek jak i zespołów do 
podejmowania decyzji.. Zaufanie oznacza również 
przyznanie priorytetu prawdziwej otwartości wobec 
innych ludzi w firmie oraz jak najszerszemu przepływowi 
idei i informacji pomiędzy nimi.

WOLNOĆĆ oznacza niezalezność 
w myśleniu, ocenianiu i działaniu oraz ducha 
przedsiębiorczości i kreatywności. Oznacza również 
tolerancję, szacunek dla innych oraz dla róznych kultur 
i zwyczajów – cechy szczególnie istotne w przypadku 
grupy międzynarodowej.

HONESTY TEAM SPIRIT MODESTY FUNBOLDNESS FREEDOMTRUST

HONESTY TEAM SPIRIT MODESTY FUNBOLDNESS FREEDOMTRUST

HONESTY TEAM SPIRIT MODESTY FUNBOLDNESS FREEDOMTRUST

HONESTY TEAM SPIRIT MODESTY FUNBOLDNESS FREEDOMTRUST
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WOLNOŚĆ  oznacza niezależność 
w myśleniu, ocenianiu i działaniu oraz ducha 
przedsiębiorczości i kreatywności. Oznacza również 
tolerancję, szacunek dla innych oraz dla różnych kultur 
i zwyczajów – cechy szczególnie istotne w przypadku 
grupy międzynarodowej.

DUCH ZESPOŁOWY /
SOLIDARNOŚĆ oznacza przyjaźń, 
lojalność, ofiarność i uczciwość w podziale korzyści 
z pracy zespołowej; to także przyjmowanie 
odpowiedzialności, instynktowna gotowość 
podejmowania wspólnych wysiłków w każdych 
wymagających tego okolicznościach.

SKROMNOŚĆ to prostota, rozumiana 
jako przeciwieństwo sztuczności, pretensjonalności, 
pompatyczności, arogancji i chełpliwości. Prostota 
nie implikuje naiwności, raczej sugeruje rozwagę, 
pokazywanie naturalnej skromność i zdrowego rozsądku, 
wykazywanie dbałości o innych i zadawanie sobie trudu 
bycia przez nich zrozumianym. Skromność to również 
szczere relacje w pracy, swoboda zachowania, poczucie 
humoru.

W końcu, ZABAWA, czyli zadowolenie z 
przynależności do Grupy lub zespołu, duma z tego, co 
się robi, doznanie poczucia spełnienia w poszukiwaniu 
lepszej jakości i większej wydajności, a także poczucie 
bycia częścią ambitnego projektu.

UCZCIWOŚĆ

ODWAGA

ZAUFANIE

WOLNOŚĆ

DUCH 
ZESPOŁOWY / 
SOLIDARNOŚĆ

SKROMNOŚĆ

ZABAWA

TEAM SPIRIT to duch zespołowy, 
przyjaźń, lojalność, ofiarność i uczciwość w podziale 
korzyści z pracy zespołowej; to także przyjmowanie 
odpowiedzialności i instynktowna gotowość do 
podejmowania wspólnych wysiłków w najbardziej 
niesprzyjających okolicznościach.

SKROMNOŚĆ to prostota, rozumiana 
jako przeciwieństwo sztuczności, pretensjonalności, 
pompatyczności, arogancji i chełpliwości. Prostota nie 
implikuje naiwności (prostota to nie prostactwo!), raczej 
sugeruje rozwagę, pokazywanie naturalnej skromności 
i zdrowego rozsądku, wyczulenie na sprawy innych i 
zadawanie sobie trudu bycia przez nich zrozumianym. 
Skromność to również szczere relacje w pracy, swoboda 
zachowania, poczucie humoru.

FUN, czyli zadowolenie z przynależności do firmy 
lub zespołu, duma z tego, co się robi, poczucie spełnienia 
w poszukiwaniu lepszej jakości i większej wydajności, 
a także poczucie bycia częścią ambitnego projektu.

HONESTY TEAM SPIRIT MODESTY FUNBOLDNESS FREEDOMTRUST

HONESTY TEAM SPIRIT MODESTY FUNBOLDNESS FREEDOMTRUST

HONESTY TEAM SPIRIT MODESTY FUNBOLDNESS FREEDOMTRUST
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Członkowie Rady Dyrektorów Cap Gemini 
S.A. wyrażają pełne potwierdzenie oraz 
indywidualne i zbiorowe poparcie dla zasad 
zawartych w Kodeksie Etyki Biznesu.

Rada Dyrektorów 
Cap Gemini S.A.
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Founder, Honorary Chairman of the 
Group and Vice-Chairman of the Board
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Message from
the Founder

more vital. And there was a price ticket for the Group: 
not expanding to certain countries with doubtful  
trading practices, dropping out of negotiations that 
carried “toxic” risks, eliminating ex-ante certain tenders  
when we knew we would not be able to work  
in total transparency…

In addition to this widespread deterioration in the 
business climate, another factor could have made 
compliance with these principles even more difficult. 
The Group’s rapid international growth was based 
on acquisitions, each carrying the potential risk that 
its rules of conduct be called into question or even 
rejected. On the contrary, the Group managers’ solid 
convictions, and their ability to convince others to 
share them, meant that these acquisitions provided 
the opportunity to add a new “commandment” to 
the Group values: the respect for others, for their 
viewpoints, their cultures and for their contributions 
to the common enterprise. This respect for other 
cultures, other identities and for diversity has even 
become a key driver in the daily operations of a 
Group with employees with a hundred or so different 
nationalities, located in thirty five countries. Since 
the Group had become multicultural, it had to draw 
even closer together around common fundamentals 
and reassert loud and clear values that federated the 
many operations under its banner.

Today, one may wonder if it makes sense to have 
ethics and rules of conduct raised to the level of top 
company priorities. Some point out—and not without 
reason—that “good” conduct is rarely rewarded or 
simply just acknowledged (when it does not even 
backfire!) and “bad” conduct is equally rarely punished. 
But I believe that today’s world, losing its bearings, 
shaken by repeated scandals, distrusting companies 
and their management—which are suspected of all 
possible misbehaviors by “professors of virtue” who 
turn regrettable exceptions into the general rule—has 
a greater need than ever before for ethics and for 

When, in 1967, I created  
a small company in Grenoble,  
a few decades later to become 
the parent or grandparent 
company of a Group employing 
close to 180,000 people,  
it was not too difficult to have 
its first employees adopt rules 
of conduct.

These rules reflected no doubt a somewhat idyllic  
perception of the business world; but they were  
generally respected. Growth, profitability and safe-
guarding the Group’s independence obviously 
were—and still are—major musts. But they should 
never be pursued at the expense of imperatives of 
equal importance: honesty without ifs and buts,  
loyalty in business practices, scrupulous observance 
of commitments to clients and employees, refusal to 
put down competitors (“never talk about them”)…

In the 1980s, when a number of worldwide scandals 
were revealed with the unintended effect of releasing 
some bad instincts in those with the weakest con-
sciences, the overall business climate changed, and it 
became more difficult—and all the more necessary—
to have these rules of conduct respected. It was 
obviously not very pleasant for some of our branch 
or subsidiary managers to see competitors winning 
business when it was widespread knowledge that 
this business could only have been won by stooping  
to underhand deals, excessive concessions or oth-
er ploys. The fact that these managers were given 
considerable freedom to manage their own hunting 
grounds—a freedom that was the cornerstone of the 
Group’s decentralized organization—meant that to 
assert these common values and rules became all the 
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the respect of a few core values. Some experts even 
forecast ethics as becoming a competitive advantage 
in the years ahead for companies with a proven, 
longstanding track record. It is therefore up to us to 
stick to our values and to our principles. It is up to 
us to defend them, to demonstrate new examples 
every day and to ensure compliance. This will be the 
surest means for us to guarantee to everyone (clients, 
employees, shareholders…) that our good results are 
the fruit of exemplary work—free from any breach of 
honor or integrity.

Serge KAMPF
Founder, Honorary Chairman of the Group  
and Vice-Chairman of the Board

This respect for other cultures, 
other identities and for diversity  
has even become a key driver in  
the daily operations of a Group.”
Serge KAMPF
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Przesłanie od Prezesa Zarządu 
i Dyrektora Generalnego

and, to begin with, the fundamental value of honesty 
and its twin, integrity. Since ethics stem principally 
from behavior, we must—and you must—act and 
behave ethically. Being a responsible Group implies a 
responsible attitude on the part of each and every one 
of us. Ethics are also intimately bound to a country’s 
own culture. Since Capgemini has a presence in more 
than 40 countries, respecting others, their culture, 
their habits, and their moral codes, consistent with 
applicable laws, is an essential quality, required of 
every employee, manager and leader. The first pillar 
of the Group’s culture is open-mindedness.

As CEO, I also consider myself as the first person in 
charge of ethics. This means that my actions must 
be exemplary, in keeping with the Group’s ethics and 
traditions. Moreover, I expect all of you to behave 
likewise. It is also my duty to help you adopt ethical 
behavior by both defining clear rules and principles and 
implementing the appropriate tools and procedures. 
The aim is that no one is left with doubt or unanswered 
questions, particularly in complex situations that are 
created by today’s globalized economy. By talking 
through and exchanging experiences, we will enrich 
our ethical culture.

Although the Code of Business Ethics is designed to 
be applied within the Group, it is also a key driver 
in client relationships. As such, it should guide our 
actions. I have therefore asked that it be client-
focused so that you can all refer to it and apply it in 
dealings with external contacts. It is the Group’s solid 
reputation that allows it to build good quality and long 
standing relationships with its clients.

Being responsible also means that we have obligations. 
Capgemini has obligations towards its employees, 
clients, business partners, suppliers, shareholders, 
local communities and the environment. Mobilizing 
teams to go out and fight in the marketplace, in 
the current harsh economic climate, implies close 
attention to professional well-being and development, 
intensive training and improved skills management.  

Being a responsible Group 
implies a responsible attitude 
on the part of each and every 
one of us.

Business ethics in the economy is not just a fashion  
dating back to the end of the 20th century when 
a number of public scandals broke out. It is, and  
virtually always has been, a necessity. However, over 
the last 30 years, financial frauds and environmen-
tal catastrophes—against a backdrop of collapsing  
values and certainties—have prompted companies to 
reinforce their codes of good conduct and to search 
for their values.

Capgemini has not had to face this situation because 
the Group was already up and running on very solid 
moral foundations. Since its creation by Serge Kampf 
in 1967, it has operated on the basis of demanding 
principles of management and values, which have 
remained firm and which have been continuously 
applied. For the last 48 years, these rules have guided 
the Group’s principles of action, permeated its culture 
and inspired the individual behavior of each employee. 
An invaluable ethical asset, these rules have always 
been defended with the utmost energy. A company 
acting without a moral conscience cannot survive 
and prosper, regardless of the economic climate.

We now want to encapsulate these rules in a formal 
code of business ethics, explaining and formalizing 
the Group’s values, by establishing certain actions 
and forms of behavior that will help everybody assess 
daily situations in which these values could help.

Ethics do not allow for compromise since ethical 
behavior is, by definition, non negotiable. Every 
single employee in the Group, regardless of his or 
her position and seniority, must therefore be aware 
of and comply with this Code of Business Ethics 
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Przesłanie od Prezesa Zarządu 
i Dyrektora Generalnego

As a responsible employer, gender equality and 
diversity are principles that must be respected not 
only when recruiting new staff but also in the course 
of career management.

For our clients, the stakes revolve around not only 
responding to their expectations and demands, but 
gaining and deserving their trust.
For its partners and suppliers, the Group applies 
responsible and transparent purchasing procedures. 
Its procurement policy respects the principles of 
the United Nations Global Compact. Capgemini 
is conscious that its activity has an impact on the 
environment, and will act mindfully. As for our 
shareholders, they trust us because our objectives 
are clear and honest and our results uphold our 
ambition.

Thanks to these set of rules, principles and initiatives, 
Capgemini will continue to be a Group where ethics 
are sustainable and not compromised, so that the 
actions of each and every one of us work for the 
common good.

Paul HERMELIN
Chairman and CEO

We now want to encapsulate  
these rules in a formal code of 
business ethics, explaining and 
formalizing the Group’s values.”
Paul HERMELIN
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Zaangażowanie naszego Komitetu 
Wykonawczego Grupy

Thierry Delaporte* 
Cluster FS/LatAm

Aiman Ezzat* 
Finance & IT

Cyril Garcia 
Consulting

Paul Hermelin* 
Group Chairman and CEO

Hubert Giraud* 
People Management & 
Transformation

Srikanth Iyengar 
Global Sales

Dee Burger 
Group Digital Unit

Aruna Jayanthi 
Business Services

Tim Bridges 
Apps North America

Srinivas Kandula 
India

Paul Nannetti 
Infrastructure Services

André Cichowlas 
Delivery

Lanny Cohen 
CTO

Jean-Baptiste Massignon 
General Secretary

Patrick Nicolet* 
Competitiveness

Pierre-Yves Cros 
Strategy and Development

Virginie Régis 
Marketing & Communications

Luc-François Salvador 
APAC

Salil Parekh* 
Cluster AppsOne/Infra/Sogeti 
and Cloud Foundation Services

Olivier Sevillia* 
Cluster AppsTwo/ 
Business Services/CC and 
Group Digital Operations

Jean-Philippe Bol 
Deputy Head of AppsTwo

Hans van Waayenburg 
Sogeti

22 members of the Executive Committee, 
as in January 2016. 

*The names of the seven members of 
the Group Management Board are in bold.

12. Kodeks Etyki Biznesu // Zaangażowanie naszego Komitetu Wykonawczego Grupy



Od momentu utworzenia Grupy zawsze 
wierzyliśmy, że rentowność i stabilny byt 
firmy muszą mieć solidne wsparcie w etyce 
i integralności. Jest to fundament naszej 
zdecentralizowanej organizacji. Kodeks Etyki 
Biznesu jest wyrazem naszego ciągłego 
zaangażowania w kultywowanie i promowanie 
światowej klasy standardów biznesowej 
uczciwości i zaufania wszędzie tam,  
gdzie prowadzimy działalność.

1. Kodeks Etyki 
Biznesu

.13



Kodeks Etyki Biznesu jest wyrazem szacunku dla prawa i dla 
jednostki, naszej odpowiedzialnej postawy wobec klientów i 
partnerów. Stanowi podstawę naszej kultury etycznej.

Podstawową regułą jest przestrzeganie międzynarodowych, 
narodowych i miejscowych praw i regulacji w krajach, w 
których pracujemy i podejmowanie wszelkich koniecznych 
zobowiązań, ukierunkowanych na ich stosowanie. Blue Book 
Grupy szczegółowo omawia zarówno ogólne jak i precyzyjne 
wytyczne, wewnętrzne dyrektywy, procedury i strategie, 
które rządzą działalnością Grupy. Blue Book dostępna jest na 
stronach internetowych Grupy i jej krajowych oddziałów – linki 
w załączniku.

Grupa zawsze była organizacją opartą na Wartościach: są one 
częścią “DNA” Grupy i stymulują etyczne postawy i etyczne 
zachowania każdego z nas w codziennych biznesowych 
działaniach.

Kodeks Etyki Biznesu szczegółowo prezentuje, wyjaśnia 
i określa Wartości, reguły postępowania i zachowania 
których stosowania oczekujemy od samych siebie i których 
przestrzeganie jest wymagane w naszych relacjach z 
partnerami. Kodeks Etyki Biznesu zawarty jest w Blue Book. 
Jego postanowienia mają charakter nadrzędny w stosunku do 
strategii czy procedur, realizowanych na każdym z poziomów 
organizacyjnych Grupy.

W następnych częściach Kodeksu Etyki Biznesu podamy 
klarowne wskazówki odnoszące się w szczególności do tych 
dziedzin, w których mogą zaistnieć etyczne dylematy. W tych 
obszarach, dokonanie odpowiedniej oceny może być złożone i 
wiązać się z ryzykiem nawet mimowolnego naruszenia prawa. 
W takich sytuacjach, jakiekolwiek niewłaściwe zachowanie 
mogłoby skompromitować naszą kulturę etyczną, narazić na 
szwank reputację Grupy i spowodować znaczące sankcje. 
Dla zachowań w dwóch obszarach: uczciwa konkurencja 
oraz łapownictwo i korupcja, szczególnie wrażliwych na 
złożone etyczne dylematy, noszące ryzyko surowych sankcji 
karnych i cywilnych, Grupa opracowała precyzyjne strategie 
postępowania.

Zgodność naszego działania z Kodeksem Etyki Biznesu 
jest celem nadrzędnym i dlatego jego bezwarunkowe 
przestrzeganie jest obowiązkiem - bez względu na miejsce i 
ekonomiczne uwarunkowania prowadzonej działalności.

1.2 Do kogo jest 
adresowany i jakie 
wyznacza nam role?

1.1 Czym jest 
Kodeks Etyki 
Biznesu?

Kodeks Etyki Biznesu adresowany jest do wszystkich 
pracowników, w tym firmy macierzystej Cap Gemini S.A., 
Sogeti i wszystkich podmiotów zależnych.

Kodeks Etyki Biznesu odnosi się do każdego z nas, 
zarówno liderów jak i członków zespołu, na wszystkich 
szczeblach Grupy. Jeśli zajmujesz kierownicze stanowisko 
lub pełnisz funkcję lidera zespołu, musisz zrozumieć, że 
oznacza to dodatkową odpowiedzialność za nasze etyczne 
zachowanie. Polityka Grupy wyklucza szykanowanie 
kogokolwiek za piętnowanie w dobrej wierze wszelkich 
praktyk, które mogą naruszać postanowienia niniejszego 
Kodeksu.

MOJĄ ROLĄ JAKO CZŁONKA 
ZESPOŁU JEST:
>  Znać i rozumieć Kodeks Etyki Biznesu;

>  Postępować zgodnie z Kodeksem Etyki Biznesu, a w razie 
wątpliwości konsultować się z przełożonym, kierownikiem 
działu personalnego, prawnikiem z działu prawnego lub 
właściwym terytorialnie Country Ethics & Compliance Officer, 
a także

>  Demonstrować i żyć zgodnie z naszymi Wartościami, regułami 
postępowania i zachowania oraz zasadami działania.

JAKO LIDER ZESPOŁU 
MAM DODATKOWĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
I MOJĄ ROLĄ JEST:
>  Bycie wzorem dla innych, kultywowanie i propagowanie 

Kodeksu Etyki Biznesu oraz przestrzeganie jego zasad w 
codziennej pracy;

>  Stwarzanie – w ramach zespołu - warunków do praktycznego 
urzeczywistniania norm Kodeksu Etyki Biznesu;

>  Dobra znajomość Kodeksu Etyki Biznesu, niezbędna do 
udzielania członkom mojego zespołu porad i wskazówek w 
kwestiach uregulowanych w tym dokumencie; i

>  Rozpoznawanie ryzyka niezgodności i podejmowanie 
odpowiednich decyzji, związanych z moim obszarem 
odpowiedzialności.

14. Kodeks Etyki Biznesu // Section 1: Kodeks Etyki Biznesu



Zobowiązujemy się 
zapewnić bezpieczne 
i zintegrowane 
środowisko pracy.

2. Ludzie1.2 Do kogo jest 
adresowany i jakie 
wyznacza nam role?
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Jesteśmy zobowiązani troszczyć się o zdrowie i 
bezpieczeństwo pracowników wykonujących pracę zarówno 
w naszych biurach, jak i w biurach naszych klientów.

CO TO OZNACZA?
>  Stosuj się do reguł. Grupa traktuje swoją odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

pracowników bardzo poważnie i od wszystkich oczekuje się przestrzegania stosownych 
regulacji prawnych oraz procedur postępowania w nagłych wypadkach. Również w 
trakcie wykonywania pracy w biurze klienta, oczekuje się od nas przestrzegania wszelkich 
obowiązujących tam reguł oraz współdziałania z klientem w zakresie procedur związanych 
ze zdrowiem, bezpieczeństwem i nagłymi wypadkami. W trakcie podróży służbowych 
oczekuje się od nas przestrzegania procedur określonych w Group Mobility guidelines, zasad 
określonych w Group Travel Policy (Polityka Podróży Służbowych) oraz zasad określonych w 
Group Security Policy (Polityka Bezpieczeństwa) – patrz Załącznik z przydatnymi linkami.

>  Udzielaj wsparcia. Zachęcamy naszych liderów zespołów do dbałości o zdrowie i 
bezpieczeństwo członków ich zespołów.

>  Bądź aktywny. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ustalanie oraz informowanie miejscowego 
inspektora BHP lub kierownika zespołu o wszelkich formach zachowań, stanowiących 
potencjalne zagrożenie lub stwarzających ryzyko, a także o wszelkich sytuacjach mogących 
narazić na szwank zdrowie i bezpieczeństwo naszych ludzi.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Moim obowiązkiem jest zapoznanie się i przestrzeganie ustalonych sposobów postępowania 

Grupy oraz moich klientów w kwestiach dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a 
także procedur obowiązujących w nagłych wypadkach, z którymi zostałem zapoznany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

>  Jeżeli jestem w podróży służbowej, moim obowiązkiem jest przestrzeganie i stosowanie 
się do procedur określonych przez Group Mobility gudelines oraz zasad Group Travel 
Policy (Polityka Podróży Służbowych) i zasad określonych w Group Security Policy (Polityka 
Bezpieczeństwa).

2.1 Zdrowie i 
bezpieczeństwo

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Pracuję nad projektem, a mój partner ma 
problemy, które wymagają jego obecności 
w domu: może to mieć wpływ na sposób i 
miejsce wykonywania przeze mnie pracy. 
Co powinienem zrobić?
Omów ten temat z liderem swojego zespołu 
w celu znalezienia odpowiednich środków 
zaradczych, pomocnych w kontynuowaniu przez 
Ciebie pracy. Jeśli to Ty jesteś liderem zespołu, 
powinieneś dysponować możliwie szeroką wiedzą 
na temat osobistej sytuacji każdego członka 
zespołu. Jeśli nie masz pewności, jak należy 
postąpić, porozmawiaj z kierownikiem swojego 
działu personalnego.

Pracuję w biurze klienta, a spotkania odbywają się w 
środowisku produkcyjnym. Jakie ciążą na mnie obowiązki 
w zakresie ochrony zdrowia I bezpieczeństwa pracy?
Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z obowiązującą tam strategią 
działania w tej dziedzinie, np. zwracając się z prośbą do lidera swojego 
zespołu o uzyskanie kopii instrukcji na ten temat. Jeśli pracujesz w 
środowisku produkcyjnym, postaraj się nie przeoczyć odpowiednich 
szkoleń organizowanych przez klienta. Jeśli Twoje lub całego zespołu 
zdrowie i bezpieczeństwo pracy faktycznie stanowią przedmiot troski, 
przedstaw tę kwestię bezzwłocznie liderowi swojego zespołu, który, 
jeśli to konieczne, omówi ją z klientem. Jeśli to Ty jesteś liderem 
zespołu, sprawdzenie obowiązujących u klienta procedur w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy powinno być jednym z Twoich 
najważniejszych priorytetów przy rozpoczynaniu projektu.

PROWADŹ OTWARTY DIALOG, DZIELĄC SIĘ Z INNYMI SWOIMI TROSKAMI: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana ze 
zdrowiem czy bezpieczeństwem pracy lub dobrym samopoczuciem kogokolwiek spośród członków Twojego zespołu, nie 
próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. Uzyskasz pomoc i wsparcie, omawiając sprawę z liderem swojego zespołu 
lub kierownikiem działu personalnego.

16. Kodeks Etyki Biznesu // Section 2: Ludzie



Jesteśmy dumni z naszej różnorodności. To nas wzbogaca 
i umożliwia postrzeganie nas jako liderów na wybranych 
rynkach. Jako jednostki, mamy prawo do równych szans i 
sprawiedliwego traktowania.

CO TO OZNACZA?
>  Liczą się osiągnięcia. Grupa, postrzegana jako “firma talentów”, stara się wynagradzać 

ludzi za ich osiągnięcia i wyniki pracy. Oceniamy naszych współpracowników i kandydatów 
do pracy według ich cech i kwalifikacji, mających bezpośredni związek z ich zawodowymi 
kompetencjami.

>  Równe szanse i sprawiedliwe traktowanie. Naszym celem jest zapewnienie równych 
szans i sprawiedliwego traktowania, bez względu na społeczne, kulturowe, etniczne lub 
narodowościowe pochodzenie, religijne lub inne przekonania, klasę społeczną, płeć, stan 
cywilny, orientację seksualną, inwalidztwo, wiek czy przynależność do związków zawodowych. 
Mamy obowiązek stosować się do przepisów regulujących dyskryminację w zatrudnianiu.

>  Wolność. Z szacunkiem odnosimy się do indywidualnych tradycji kulturowych, zwyczajów i 
przekonań religijnych. Grupa nie udziela wsparcia żadnej organizacji religijnej.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Oceniam współpracowników z zespołu według ich zawodowej kompetencji, sposobów 

działania i osiągnięć.

>  Oczekuje się ode mnie braku tolerancji dla żartów, grubiaństwa, gestów oraz innych zachowań, 
mogących być obraźliwymi dla ludzi, wywoływać u nich poczucie dyskryminacji lub tworzyć 
nieprzyjazną atmosferę.

>  Współpracuję z kolegami bez względu na ich społeczne, kulturowe, etniczne lub 
narodowościowe pochodzenie, przekonania religijne i inne,, klasę społeczną, płeć, stan cywilny, 
orientację seksualną, inwalidztwo, wiek czy przynależność do związków zawodowych.

2.2 Równość, 
różnorodność i włączanie

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Jestem liderem zespołu, którego jeden z członków 
poinformował mnie o swojej niepełnosprawności. 
Czy Grupa oferuje udogodnienia, stwarzające takiej 
osobie odpowiednie warunki do kontynuowania 
pracy?
Tak. Grupa posiada środki, technologię i procedury, 
pomocne niepełnosprawnym w kontynuowaniu pracy. 
Proszę skontaktować się z miejscowym działem 
personalnym w celu uzyskania informacji na ten temat. 

Chcę mieć pewność, że mam zróżnicowany 
zespół. Czy rekrutując pracowników powinienem 
faworyzować członków grup mniejszościowych 
względem pozostałych kandydatów?
Kandydatów do pracy powinniśmy zawsze oceniać 
równą miarą, według ich cech i zawodowych 
kompetencji. W trakcie naboru nowych pracowników, 
od prowadzącej taką akcję agencji powinniśmy domagać 
się przedstawienia nam zróżnicowanego zestawu 
kandydatów, odzwierciedlającego społeczność, w której 
żyjemy.

PROWADŹ OTWARTY DIALOG, DZIELĄC SIĘ Z INNYMI SWOIMI TROSKAMI: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana 
ze zdrowiem, bezpieczeństwem pracy lub dobrym samopoczuciem kogokolwiek spośród członków Twojego zespołu, nie 
próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. Uzyskasz pomoc i wsparcie, omawiając sprawę z liderem swojego zespołu 
lub kierownikiem działu personalnego.
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Principle, allowing 
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in an international, 
multicultural 
environment while 
remaining attached 
to their own 
countries.”



Wszyscy mamy prawo być traktowani - i obowiązek 
traktowania innych - z szacunkiem i uprzejmością.

CO TO OZNACZA?
>  Szacunek w miejscu pracy. Od Grupy oczekuje się utrzymania środowiska pracy w stanie 

wolnym od szykan: dotyczy to zastraszania, molestowania seksualnego, grożenia i aktów 
przemocy.

>  Zero tolerancji. Nie tolerujemy żadnej formy szykanowania lub przemocy, jak również 
jakiegokolwiek niebezpiecznego działania w miejscu pracy. Dotyczy to postaw, sposobów 
zachowywania się lub sytuacji, które mogą być określone mianem szykany. Każdy przypadek 
naruszenia tej zasady może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Nie robię uwag, żartów ani nie prezentuję materiałów, które mogą być obraźliwe dla określonej 

rasy, religii lub płci.

>  Muszę okazywać szacunek innym i nie wolno mi tolerować żadnej formy szykanowania lub 
przemocy w miejscu pracy.

>  Nie wolno mi tolerować ani angażować się w jakiekolwiek działania odwetowe lub represyjne 
w stosunku do osoby, która – jak twierdzi – była obiektem szykan.

2.3 Mobbing

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Jeden z kolegów w moim zespole zawsze stoi blisko 
za mną, dotyka moich pleców i ramion, podczas 
gdy ja pracuję przy biurku. Czuję się tym bardzo 
zakłopotana. Czy jest to forma szykanowania?
Można by to uznać za formę szykanowania. Jeśli 
możesz, poproś tego kolegę, aby powstrzymał się od 
dotykania Ciebie. Jeśli nie przemówi to do niego, zwróć 
się ze sprawą do lidera swojego zespołu. Jeśli byłoby to 
dla Ciebie krępujące, omów ją ze swoim kierownikiem 
personalnym. 

Lider mojego zespołu jest bardzo wymagający i 
onieśmiela ludzi. Często ma nadmierne żądania, 
kłóci się i ośmiesza mnie przed kolegami z zespołu. 
Czy można to nazwać szykanowaniem?
Jeśli lider twojego zespołu onieśmiela ludzi lub okazuje 
Ci brak szacunku, można to uznać jako szykanę. 
Jeśli czujesz, że Ty lub inni członkowie zespołu nie są 
traktowani profesjonalnie, możecie omówić tę kwestię 
bezpośrednio z nim. Jeśli byłoby to dla was krępujące, 
przedyskutujcie ją z waszym kierownikiem personalnym. 

PROWADŹ OTWARTY DIALOG, DZIELĄC SIĘ Z INNYMI SWOIMI TROSKAMI: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana 
ze zdrowiem, bezpieczeństwem pracy lub dobrym samopoczuciem kogokolwiek spośród członków Twojego zespołu, nie 
próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. Uzyskasz pomoc i wsparcie, omawiając sprawę z liderem swojego zespołu 
lub kierownikiem działu personalnego.
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Wierzymy, że skuteczna komunikacja jest warunkiem 
wstępnym otwartej i zintegrowanej kultury.

CO TO OZNACZA?
>  Otwarty dialog. Nasze Wartości “zespołowego ducha” i “zaufania” dopingują nas do 

współpracy i przywiązywania dużej wagi do otwartego dialogu. Usilnie namawiamy do 
prowadzenia takiego dialogu poprzez spotkania członków zespołów, telekonferencje, fora i 
sondaże pracownicze, w ramach których możemy swobodnie przedstawiać nasze opinie.

>  Otwarte i konstruktywne stosunki pracownicze.
 —  Na forum oficjalnego gremium przedstawicielskiego Grupy - International Works Council 

(IWC), możliwe jest prowadzenie otwartego dialogu pomiędzy kierownictwem Grupy a 
przedstawicielami załogi ze wszystkich szczebli organizacyjnych.

 —  Na poziomie lokalnym, wspieramy otwarty dialog z przedstawicielami załogi bądź 
pracowniczych organów przedstawicielskich oraz podejmujemy działania zgodne z 
miejscowym prawodawstwem, przepisami i umowami.

 —  Respektujemy wolność zrzeszania się.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Upewniam się, że mamy otwartą i zintegrowaną kulturę oraz że faktycznie jestem zaangażowany 

w otwarty dialog, nastawiony na rozwiązywanie problemów.

>  Bez względu na to, czy jestem członkiem zespołu, czy jego liderem, ważne jest, abym rozumiał 
i przestrzegał Wartości Grupy: pozwoli mi to udzielać wsparcia i pomocy środowisku otwartego 
dialogu.

2.4 Otwarty dialog

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Wypełniłem ankietę w ramach pracowniczych 
badań sondażowych, nie otrzymałem jednak żadnej 
zwrotnej odpowiedzi ani rezultatów tych badań. 
Czy powinienem coś otrzymać?
Tak. Zachęcamy do prowadzenia otwartego dialogu 
i wykorzystujemy nasze pracownicze sondaże, jako 
sposób swobodnego wyrażania poglądów. Zadaniem 
lidera zespołu jest upewnienie się, że rezultaty są 
omawiane, a o wynikach będziesz powiadomiony.
Jeśli jesteś liderem zespołu, Twoim obowiązkiem jest 
przełożyć rezultaty badań sondażowych na działania 
realizowane w obszarze, za który odpowiadasz.

Jestem nowym liderem zespołu. W jaki sposób 
mogę się upewnić, że prowadzę otwarty dialog z 
członkami zespołu?
Jako lider zespołu, powinieneś organizować regularne 
spotkania jego członków lub telekonferencje, które 
umożliwią dialog i rozwiązywanie bieżących spraw, 
związanych z Twoim zespołem.

PROWADŹ OTWARTY DIALOG, DZIELĄC SIĘ Z INNYMI SWOIMI TROSKAMI: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana 
ze zdrowiem, bezpieczeństwem pracy lub dobrym samopoczuciem kogokolwiek spośród członków Twojego zespołu, nie 
próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. Uzyskasz pomoc i wsparcie, omawiając sprawę z liderem swojego zespołu 
lub kierownikiem działu personalnego.
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Ask other people 
and share.  
This is what 
I mean by open 
dialogue—being 
open-minded,  
not keeping things 
to yourself, being 
transparent and 
open about what 
you have to say”



Reprezentując Grupę, nasze zachowanie w pracy oraz w 
trakcie związanych z nią eventów może mieć wpływ na 
Grupę oraz naszą własną reputację zawodową. Oczekuje 
się od nas, że będziemy przestrzegać powszechnie 
akceptowanych reguł zachowania.

CO TO OZNACZA?
>  Profesjonalizm. Oczekuje się od nas, że będziemy szanować osobiste i kulturowe różnice, 

co zapewni spokojną atmosferę w pracy oraz w trakcie imprez służbowych. Musimy mieć 
pewność, że u nikogo nie występuje poczucie wykluczenia, dyskryminacji czy szykanowania.

 —  W trakcie eventów wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, aby nasze zachowanie było 
profesjonalne, godne i nie przynoszące ujmy reputacji Grupy ani nie wyrządzające szkody 
naszej własnej zawodowej opinii.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Jestem wyczulony na osobiste przekonania i kulturowe różnice i nie narzucam innym własnych 

opinii, zarówno w pracy jak i w trakcie eventów.
 —  W pracy oraz w trakcie eventów nie wolno mi dopuścić do sytuacji, w której alkohol 

wpływa na moje zachowanie i osądy. Nie wolno mi angażować się w niezgodne z prawem 
posiadanie lub używanie narkotyków i muszę przestrzegać stosownych ograniczeń dla 
palaczy papierosów.

 —  Jeśli biorę udział w biznesowym evencie, muszę pamiętać, że reprezentuję Grupę i mieć 
świadomość, jak moje zachowanie będzie odbierane przez innych.

2.5 Zachowanie w pracy i w 
trakcie imprez organizowanych przez 
firmę

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
W trakcie wydarzenia związanego z pracą, dyskusja 
zeszła na tematy polityczne. Kolega przyjął 
agresywną postawę, chcąc przeforsować swój 
polityczny punkt widzenia. Czy jest to właściwe?
Grupa szanuje osobiste opinie. Jednak nie powinny 
być one wykorzystywane do przekonywania lub 
manipulowania innymi członkami zespołu.
Należy pamiętać, że tematy związane z polityką, religią 
i seksualnością są bardzo drażliwe i raczej powinno się 
rozważyć powstrzymywanie od podejmowania takich z 
nich, które mogą być uważane za osobiste, niestosowne 
lub nawet obraźliwe.

Uczestniczyłem w imprezie zorganizowanej przez 
mój dział i byłem skonsternowany ilością alkoholu 
wypitego przez gości. Czy jest to odpowiednie 
zachowanie?
Kiedy bierzemy udział w imprezie organizowanej przez 
Grupę, oczekuje się od nas stosownego zachowania. 
Ilość wypitego wówczas alkoholu nie powinna wpływać 
na nasze zachowanie i oceny. Dotyczy to również szkoleń 
organizowanych przez Grupę na jej terenie i poza nim.
Ponadto, będąc pracownikami wielokulturowej Grupy 
musimy okazywać szacunek i mieć wzgląd na inne kręgi 
kulturowe. W wielu krajach, w których Grupa ma swoje 
biura, a także dla wielu naszych ludzi dostęp do alkoholu 
jest ograniczony lub nawet zabroniony.

PROWADŹ OTWARTY DIALOG, DZIELĄC SIĘ Z INNYMI SWOIMI TROSKAMI: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana 
ze zdrowiem, bezpieczeństwem pracy lub dobrym samopoczuciem kogokolwiek spośród członków Twojego zespołu, nie 
próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. Uzyskasz pomoc i wsparcie, omawiając sprawę z liderem swojego zespołu 
lub kierownikiem działu personalnego.

A Group with a 
strong Ethics and 
Compliance policy, 
that is shared by 
colleagues, is  
a company able 
to enjoy a long 
life and a good 
reputation.”
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3. Uczciwy 
biznes

Jako firma, jesteśmy 
zobowiązani działać 
odpowiedzialnie na rynku.
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O naszych klientów walczymy energicznie, ale uczciwie. W 
większości krajów, w których jesteśmy obecni, działalność 
konkurencyjna jest prawnie uregulowana i chroniona lub 
obowiązuje tam antymonopolowe ustawodawstwo. Grupa 
zobowiązana jest stosować się do wszystkich przepisów 
dotyczących konkurencji i antymonopolowego ustawo-
dawstwa.

CO TO OZNACZA?
>  Podstawowa zasada. Chociaż prawne regulacje działalności konkurencyjnej w poszczególnych 

krajach (określane w niektórych z nich również jako ustawodawstwo antymonopolowe) różnią 
się, istnieje cały szereg wspólnych motywów:

 —  Zabronione umowy i praktyki. Umowy (na piśmie lub zawierane w sposób dorozumiany) 
ustalające poziom cen, dzielenie się klientami i rynkami, ustawianie przetargów, wszczynanie 
bojkotów bądź wykluczanie konkurentów – generalnie nie są dopuszczalne. Obliczone na 
taki sam efekt praktyki wśród firm są również zabronione.

 —  Bezprawna dominacja. Wielcy rynkowi gracze na niektórych rynkach mają mniejszą 
swobodę w podejmowaniu konkretnych decyzji biznesowych, łącznie z odmową zawierania 
transakcji z innymi firmami i dokonywaniem przejęć.

>  Zabronione postępowanie. W kontaktach z konkurencją nie omawiamy, nie udzielamy ani 
też nie wymieniamy informacji na następujące tematy: ceny, warunki sprzedaży, podział rynków 
(wg kryteriów geograficznych, produktowych lub jakichkolwiek innych), podział klientów, 
koszty, zyski i marże, działania ograniczające konkurencję.

>  Rozumieć konsekwencje. Nawet tylko postawienie w stan oskarżenia o naruszenie tych 
praw może mieć poważne następstwa zarówno dla Grupy, jak i członków zespołu. Grupa 
mogłaby być zmuszona do zapłaty wysokich grzywien (wymierzonych w postępowaniu 
karnym lub cywilnym) albo rekompensat; również na indywidualnych pracowników mogłyby 
zostać nałożone kary grzywien, więzienia, jak również zostałyby wszczęte przeciwko nim 
postępowania dyscyplinarne.

>  Zasięgnij rady ekspertów. Zadaniem działu prawnego jest pomóc Ci w zrozumieniu i 
przestrzeganiu skomplikowanych przepisów, regulujących działalność konkurencyjną oraz 
ustawodawstwa antymonopolowego. Pytaj, jeśli masz obawy o postępowanie Grupy lub 
naszych biznesowych partnerów i dostawców.

Grupa poleca szczegółowy poradnik poświęcony zagadnieniom zgodności z ustawodawstwem 
z zakresu konkurencji, dostępny na stronach internetowych Grupy i jej lokalnych oddziałów – linki 
w załączniku.

3.1 Uczciwa konkurencja

OMÓW TEMAT Z PRAWNIKIEM Z DZIAŁU PRAWNEGO: Jeśli masz jakąś kwestię związaną z uczciwą konkurencją, 
nie zatrzymuj tego dla siebie. Powinieneś omówić ją bezpośrednio z prawnikiem działu prawnego.
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There is more  
vigilance in the 
world of today 
than in the 1980s 
with regard to 
competition and 
anti-competitive 
behavior.”



PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

Podczas branżowego eventu, jedna z moich odpowiedniczek w 
konkurencji mówi mi, że w jej grupie planuje się w przyszłym roku 
generalną podwyżkę cen o 17% i zadaje pytanie, jakie są nasze 
zamierzenia w tym zakresie. Co powinnam zrobić?
Konkurenci nie powinni dzielić się informacjami na temat ich przyszłej 
polityki cenowej. Powinnaś natychmiast powiedzieć swojej odpowiedniczce, 
że jej uwaga i pytanie są nieodpowiednie, po czym ostentacyjnie wyjść z 
pomieszczenia.
Zadzwoń do swojego działu prawnego i poinformuj o zaistniałej sytuacji oraz 
o Twojej reakcji.
Zaniechanie któregokolwiek z tych kroków może spowodować lata 
dochodzeń, spór sądowy i ewentualnie więzienie.

W trakcie przygotowywania odpowiedzi na ofertę przetargową od 
klienta, odebrałem telefon od jednego z moich odpowiedników 
w konkurencji, który chciał przedyskutować sprawę przetargu 
nieograniczonego. Poinformował mnie, że jego firma będzie 
zgłaszała chęć nabycia tylko części projektu. Ciekawiło go, czy my 
również wystąpimy o tę samą część lub też czy nie będziemy dalej 
zainteresowani biznesem klienta w innych miejscach na świecie. Co 
powinienem zrobić?
W wielu krajach dzielenie się informacjami na temat ofert przetargowych oraz 
sposobu licytowania przez konkurentów jest przestępstwem. Powinieneś 
był natychmiast powiedzieć swojemu odpowiednikowi, że jego pytanie jest 
nieodpowiednie i zakończyć na tym rozmowę.
Skontaktuj się ze swoim działem prawnym i poinformuj o zaistniałej sytuacji 
oraz o Twojej reakcji.
Zaniechanie któregokolwiek z tych kroków może spowodować lata 
dochodzeń, spór sądowy i ewentualnie więzienie. Pamiętaj, że słowny kontakt 
telefoniczny może być udowodniony dzięki rejestrowi rozmów telefonicznych, 
tak więc nie lekceważ potencjalnych szkód wynikających z takich kontaktów.

Pracowałem z wieloma klientami z jednej branży. Jak powinienem 
postąpić, kiedy zadają mi pytania o praktyki swoich konkurentów?
Powinieneś im powiedzieć, że ochrona prywatności naszych klientów jest 
dla nas bardzo ważna. Klient powinien docenić, że tak jak nie powiemy jego 
konkurentom o jego działaniach, tak i nie powiemy jemu o jego konkurentach.
Taka etyczna odpowiedź chroni ponadto Grupę od postrzegania jej, jako 
firmy pomagającej innym firmom „w branży” w koordynowaniu ich poczynań 
poprzez wymianę wrażliwych na konkurencję informacji, z naruszeniem 
ustawodawstwa w zakresie konkurencji oraz antymonopolowych regulacji.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Moim obowiązkiem jest znać i rozumieć strategię konkurencyjności Grupy, aby nie uwikłać się 

w jakiekolwiek nielegalne praktyki.

>  Moim obowiązkiem jest szukanie pomocy w dziale prawnym, jeżeli zaistnieją jakiekolwiek 
niejasności lub wątpliwości odnośnie sposobu zastosowania strategii konkurencyjności Grupy 
w konkretnej sytuacji.

>  Muszę zwracać baczną uwagę na sposób moich interakcji z konkurentami Grupy –podczas 
konferencji, w trakcie eventów, na gruncie branżowych stowarzyszeń lub z racji pełnionych 
społecznie funkcji – unikając zachowań mogących wywołać niestosowne wrażenie.

>  Nie powinienem wykorzystywać niedozwolonych lub nieetycznych środków w celu uzyskania 
informacji na temat konkurentów.

>  Powinienem zdawać sobie sprawę, że każda pisemna lub werbalna interakcja z konkurentami 
może być szkodliwa dla Grupy.

>  Muszę szanować swoje własne oraz innych ludzi wcześniejsze zobowiązania pracownicze 
wobec poprzednich pracodawców i nie zmuszać nikogo do naruszania tych zobowiązań.

.23



Nasz sukces w biznesie zależy wyłącznie od wartości, które 
wnosimy do firm naszych klientów. Grupa zobowiązana 
jest zapobiegać wszelkim praktykom łapownictwa i 
korupcji, rygorystycznie przestrzegając uregulowań 
prawnych obowiązujących w krajach, w których prowadzi 
działalność.

CO TO OZNACZA?
>  Przestrzeganie prawa. Łapownictwo jest przestępstwem podlegającym sankcjom karnym i 

cywilnym w większości krajów, w których prowadzimy naszą działalność.
 —  Przepisy antykorupcyjne zakazują oferować, obiecywać lub wynagradzać w naturze lub 

gotówce urzędnika rządowego lub – w niektórych przypadkach - osobę prywatną, z 
zamiarem spowodowania podjęcia lub zaniechania przez te osoby działań korzystnych dla 
Grupy lub któregokolwiek z jej klientów.

 —  Definicja pojęcia „urzędnik państwowy” w ustawodawstwach antykorupcyjnych jest szeroka 
i obejmuje m.in. pracowników firm, które częściowo są własnością agencji państwowej, a 
także osoby zatrudniane przez partie polityczne i kandydatów na funkcje polityczne.

 —  Zabronione jest zwracanie się z prośbą lub upoważnianie osób trzecich do składania ofert, 
obietnic czy dokonywania płatności, o których mowa powyżej.

 —  Zabronione jest przyjmowanie czegokolwiek w naturze lub gotówce od osoby, która jest lub 
może być postrzegana, jako zainteresowana wywarciem określonego nacisku na Grupę lub 
któregokolwiek z jej klientów.

>  Prowizje. W ramach prowadzonej przez nas działalności handlowej, wypłata prowizji 
osobom trzecim lub przyjęcie od nich prowizji wymaga udzielenia przez Grupę szczególnego 
upoważnienia. Posiadając takie upoważnienie, możemy przyjąć od innego sprzedawcy 
oprogramowania lub sprzętu wynagrodzenie za odesłanie do niego potencjalnego nabywcy. 
Zawsze jednak musi to być jasne i zrozumiałe dla klienta.

>  Zrozumienie konsekwencji. Naruszenie przepisów antykorupcyjnych naraża nie tylko Grupę 
na sankcje cywilne i karne, ale również członka zespołu, na którego mogłaby zostać nałożona 
kara więzienia, a także zostałoby wszczęte przeciwko niemu postępowania dyscyplinarne.

>  Zero tolerancji. Grupa nie toleruje żadnej formy łapownictwa i korupcji ani zachowań, które 
mogą być tak postrzegane. Tolerowanie łapownictwa i korupcji jest niedopuszczalną formą 
zachowania biznesowego wszędzie tam, gdzie Grupa prowadzi działalność.

Grupa poleca szczegółowy poradnik poświęcony zagadnieniom zgodności z ustawodawstwem 
antykorupcyjnym – link w załączniku.

3.2 Łapownictwo 
i korupcja

OMÓW TEMAT Z PRAWNIKIEM Z DZIAŁU PRAWNEGO: Jeśli masz jakąś kwestię związaną z łapownictwem i korupcją 
nie zatrzymuj tego dla siebie. Jest rzeczą niezwykle ważną zachować uprzywilejowany charakter tego rodzaju spraw i 
dlatego powinieneś omówić ją bezpośrednio z prawnikiem działu prawnego.
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PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
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Właśnie zamierzam wręczyć drobny prezent naszemu 
klientowi. Co powinienem przedtem zrobić?
Przed wręczeniem klientowi Grupy prezentu powinieneś ocenić, 
czy prezent ten jest dozwolony przez przepisy antykorupcyjne. 
Nawet drobne upominki wręczane funkcjonariuszom publicznym są 
zabronione przez wiele ustawodawstw. Prezenty można natomiast 
legalnie wręczać osobom prywatnym, o ile mają umiarkowaną 
wartość, a ich wręczenie nie ma na celu zapewnienie sobie przewagi 
w jakichkolwiek toczących się negocjacjach. Z drugiej strony, 
prezenty takie byłyby nieodpowiednie w toku trwającego przetargu; 
w szczególności mogą być zabronione w treści warunków zapytania 
ofertowego. Skonsultuj sprawę w swoim dziale prawnym i/lub zwróć 
się do właściwego miejscowo Country Ethics & Compliance Officer. 
Ich opinie powinny być dla Ciebie wiążące.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Moim obowiązkiem jest znać, rozumieć i stosować ogólne standardy zachowań atykorupcyjnych, 

przyjęte przez Grupę.

>  Moim obowiązkiem jest poznać, zrozumieć i przestrzegać przepisy prawa antykorupcyjnego w 
obszarze jurysdykcyjnym, w którym pracuję.

>  Moim obowiązkiem jest szukanie pomocy w dziale prawnym, jeżeli zaistnieją jakiekolwiek 
niejasności lub wątpliwości odnośnie sposobu zastosowania wymaganych standardów 
zachowań antykorupcyjnych w konkretnej sytuacji.
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Musimy wystrzegać się działań, które mogą kolidować z 
interesami Grupy lub niszczyć jej reputację.

CO TO OZNACZA?
>  Lojalność i dobra wiara. Jako pracownicy Grupy zobowiązani jesteśmy do zachowania 

lojalności i działania w dobrej wierze.

>  Konflikt interesów. Potencjalny konflikt interesów pojawia się w sytuacji, kiedy jednocześnie 
mamy do czynienia z kilkoma wykluczającymi się zobowiązaniami. Kiedy interes osobisty 
pozostaje w sprzeczności z interesami Grupy, ryzykujemy naruszeniem ciążącego na nas 
obowiązku lojalności. Zdarza się tak, kiedy spodziewane przez nas korzyści, zaspokajające 
bezpośrednio lub pośrednio nasz interes prywatny, determinują – faktycznie lub tylko 
potencjalnie - decyzje niekorzystne dla interesów Grupy. Powinniśmy zatem unikać sytuacji, w 
których nasz interes prywatny mógłby kolidować z interesami Grupy.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Nie wolno mi angażować się w zewnętrzne przedsięwzięcia, konkurencyjne względem 

projektów Grupy, ani pomagać konkurentom Grupy.

>  O każdym potencjalnym konflikcie interesów muszę informować lidera zespołu lub kierownika 
działu personalnego.

>  Sprawy biznesowe muszę rozstrzygać wyłącznie merytorycznie, nie kierując się prywatnymi 
relacjami lub potencjalnymi korzyściami osobistymi.

>  Nie wolno mi dyskontować dla osobistych korzyści jakichkolwiek faktów, informacji czy 
okoliczności, znanych mi z racji wykonywanej pracy.

>  Jeśli mam wątpliwości, czy moje dobro stanowi potencjalne źródło konfliktu interesów, 
powinienem omówić sprawę z liderem zespołu.

3.3 Konflikt interesów

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY Jeden z członków mojej bliskiej rodziny 
pracuje w agencji rekrutacyjnej, z której 
usług często korzystamy. Czy stanowi to 
potencjalny konflikt interesów?
To zależy od kilku czynników, takich jak jaka 
jest w tym Twoja rola lub też rola członka 
Twojej rodziny. Ponieważ sytuacja ta jest 
potencjalnym źródłem konfliktu interesów, 
powinieneś uczynić ją klarowną, rozmawiając 
na ten temat z liderem zespołu. Aby uniknąć 
wrażenia konfliktu interesów, powinieneś 
przede wszystkim wykazać, że pod żadnym 
względem ani Ty ani osoba z Twojej rodziny 
nie czerpie z istniejącej sytuacji korzyści.

PROWADŹ OTWARTY DIALOG, DZIELĄC SIĘ Z INNYMI SWOIMI TROSKAMI: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana z 
konfliktem interesów, nie próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. Uzyskasz pomoc i wsparcie, omawiając sprawę z 
liderem swojego zespołu lub kierownikiem działu personalnego.

Mój partner pracuje u głównego konkurenta. Z czego 
powinienem zdawać sobie sprawę?
Musisz wiedzieć, że jest to wyjątkowo delikatna sytuacja, którą 
powinieneś przedstawić na piśmie swojemu kierownikowi. Jeśli 
omawiasz z partnerem jakiekolwiek kwestie biznesowe, ryzykujesz 
naruszeniem obowiązującego w Twoim kraju prawa konkurencji. Jeśli 
przedmiotem waszych rozmów jest polityka cenowa lub okazje do 
robienia interesów, mogłoby to być zakwalifikowane jako przestępstwo 
karne. Powinieneś znać te przepisy. Jeśli masz jakieś wątpliwości lub 
niejasności w tej materii, skonsultuj się ze swoim Country Ethics & 
Compliance Officer. Ponadto Twoje biznesowe rozmowy z partnerem 
mogą naruszać zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

Independence 
has been a dear 
objective at 
Capgemini since 
its creation more 
than forty years 
ago. It’s a measure 
of our freedom  
and objectivity.”
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Musimy wykazywać najwyższą ostrożność rozważając tran-
sakcje związane z obrotem akcjami Grupy, naszych klien-
tów, partnerów biznesowych i dostawców. Rozpowszech-
nianie poufnych informacji lub przeprowadzanie operacji 
bazujących na takich informacjach jest zabronione.

CO TO OZNACZA?
>  Zero tolerancji. Informacje poufne są to dane nie podane do publicznej wiadomości, które – 

jeśli są znane – mogłyby być wykorzystane przez inwestora w podejmowaniu decyzji kupna, 
sprzedaży lub zachowania papierów wartościowych.

 —  Grupa surowo zabrania obrotu akcjami Cap Gemini S.A. oraz innymi papierami 
wartościowymi, mającymi związek z Grupą, w ciągu miesięcznego ”okresu zamkniętego”, 
poprzedzającego publikację wyników za półrocze i na koniec roku.

 —  Niezależnie od zamkniętych okresów, nie powinniśmy kupować ani sprzedawać akcji i 
innych papierów wartościowych Grupy pod wpływem poufnych informacji.

 —  Podobne ograniczenia odnoszą się do handlu – pod wpływem poufnych informacji – 
dopuszczonymi do obrotu publicznego akcjami i papierami wartościowymi obecnych lub 
potencjalnych klientów Grupy, jej partnerów biznesowych oraz dostawców.

 —  Rozpowszechnianie lub wykorzystywanie poufnych informacji może pociągnąć za sobą 
sankcje karne.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Obowiązuje mnie zakaz rozpowszechniania poufnych informacji.

>  Nie mogę podejmować decyzji inwestycyjnych w oparciu o informacje tajne lub poufne.

>  Jeżeli zaangażowany jestem w projekt, związany z łączeniem, przejęciem lub realizacją joint 
venture, muszę ujawnić moje udziały i inne papiery wartościowe, trzymane w obsługiwanej 
w ramach projektu firmie, z wyjątkiem tych, które zostały tam ulokowane przez fundusze 
inwestycyjne lub poprzez podobne instrumenty finansowe, na które nie mam wpływu.

>  Nie wolno mi kupować ani sprzedawać akcji Cap Gemini S.A. ani innych papierów 
wartościowych Grupy w ciągu zamkniętych okresów.

3.4 Nielegalny obrót 
akcjami

OMÓW TEMAT Z PRAWNIKIEM Z DZIAŁU PRAWNEGO: Jeśli masz jakąś kwestię związaną z nielegalnym obrotem 
akcjami, nie zatrzymuj tego dla siebie. Powinieneś omówić ją bezpośrednio z prawnikiem działu prawnego.

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Czy mogę obracać akcjami Cap Gemini S.A. przez 
cały rok?
Nie. Grupa określiła precyzyjne zasady postępowania 
w tym zakresie, określając zamknięte okresy, w ciągu 
których obrót akcjami Cap Gemini S.A oraz innymi 
papierami wartościowymi Grupy jest zabroniony. Wszyscy 
pracownicy są powiadamiani przez Grupę o tych 
okresach.

Obsługuję system klienta i mam przez to dostęp 
do informacji dotyczących klienta. Czy kupienie lub 
sprzedaż jego akcji zostałoby potraktowane jako 
nielegalny obrót tymi akcjami?
Tak, zwłaszcza, że masz dostęp do wrażliwych w tym 
względzie informacji. Ponadto musimy przestrzegać 
zamkniętych okresów naszego klienta w ten sam sposób, 
jak w przypadku Grupy. 
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Z pełną odpowiedzialnością zapewniamy, że nasza 
informacja biznesowa i finansowa prowadzona jest w sposób 
transparentny i podawana do publicznej wiadomości we 
właściwym terminie.

CO TO OZNACZA?
>  Commitment to accuracy. Zobowiązanie do dokładności. Grupa zobowiązuje się regularnie 

przekazywać swoim akcjonariuszom dokładne informacje

>  Zespołowy wysiłek. Wszyscy jesteśmy zaangażowani w tworzenie informacji odnoszących się 
do Grupy, jej klientów, członków zespołu, partnerów biznesowych i dostawców. Musimy mieć 
pewność, że opracowujemy dokładne i prawidłowe informacje biznesowe oraz prowadzimy 
dokumentacją z największą uwagą, według naszej najlepszej wiedzy.

>  Zero tolerancji. Musimy znać i stosować odpowiednie akty prawne, regulacje i wewnętrzne 
zasady odnoszące się do informacji biznesowych, a w szczególności informacji finansowych. 
Jakiekolwiek odstępstwo od obowiązujących nas unormowań prawnych w tym zakresie 
zagrożone jest karą grzywny oraz odpowiedzialnością karną.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Muszę mieć pewność, że znam i przestrzegam wszystkie prawne, kontraktowe i wewnętrzne 

wymagania odnoszące się do dokumentacji i prowadzenia biznesowych rejestrów, istotnych 
dla zakresu mojej odpowiedzialności.

>  Nie wolno mi tworzyć dokumentacji, która mogłaby wprowadzić w błąd lub zwodzić jej 
odbiorcę.

>  Muszę otrzymać stosowną aprobatę przy udzielaniu odpowiedzi na wewnętrzne albo 
zewnętrzne finansowe zapytania.

>  Musze bezpiecznie przechowywać dokumentację biznesową o charakterze poufnym (łącznie 
z kopiami zapasowymi).

3.5 Dokładna i prawidłowa 
informacja biznesowa i finansowa

OMÓW TEMAT Z PRAWNIKIEM Z DZIAŁU PRAWNEGO: Jeśli nurtuje Cię kwestia dokładności i prawidłowości jakąś 
kwestię związaną z dokładnością i kompletnością danych biznesowych i finansowych, nie zatrzymuj tego dla siebie. 
Powinieneś omówić ją bezpośrednio z prawnikiem działu prawnego.

The financial  
community is  
extremely sensitive 
to the quality of  
the data that  
we are producing,  
and the nature of 
the message that 
we are voicing.”

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Muszę zrobić kilka ocen dla członków mojego 
zespołu. Jak wygląda sprawa przechowywania 
takich informacji?
Jak w każdym przypadku udokumentowanej informacji, 
wszystkie dane dotyczące oceny muszą być dokładne 
i przechowywane są centralnie, w odpowiednim 
miejscowym systemie zarządzania dokumentacją.

Skontaktował się ze mną ktoś z zewnątrz, prosząc 
o informacje nt. wyników finansowych jednej z 
naszych strategicznych jednostek. Czy mam prawo 
przekazać tego rodzaju informacje?
Nie. Informacja finansowa podlega bezpośrednio 
Dyrektorowi Finansowemu Grupy, którego nadzór 
realizowany jest albo za pośrednictwem pionu kontroli 
finansowej Grupy, albo działu relacji inwestorskich. Nie 
powinieneś ujawniać żadnych finansowych wyników 
Grupy bez wcześniejszego upoważnienia.
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Grupa nie udziela wsparcia partiom politycznym.

CO TO OZNACZA?
>  Grupa apolityczna. Nie udzielamy w imieniu Grupy żadnego finansowego albo innego 

podobnego wsparcia – partiom politycznym. Dotyczy to bezpośredniego jak i pośredniego 
wsparcia poprzez organizacje pośredniczące.

>  Promocja szacunku. Szanujemy prawa jednostek do uczestniczenia w życiu politycznym. 
Nigdy jednak nie powinniśmy reprezentować ani popierać w imieniu Grupy żadnej partii 
politycznej.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Nie powinienem używać nazwy Grupy do wyrażenia poparcia politycznej działalności lub 

wydarzenia, jak również reprezentować Grupę w jakichkolwiek działaniach o charakterze 
politycznym.

>  Nie wykorzystam żadnych zasobów Grupy, w tym pieniędzy, do udzielenia wsparcia partii 
politycznej.

3.6 Działalność polityczna

PROWADŹ OTWARTY DIALOG, DZIELĄC SIĘ Z INNYMI SWOIMI TROSKAMI: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana z 
działalnością polityczną, nie próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. Uzyskasz pomoc i wsparcie, omawiając sprawę 
z liderem swojego zespołu lub kierownikiem działu personalnego.

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Mój klient prosi nas o wsparcie dla ich 
działalności lobbingowej poprzez dodanie naszej 
nazwy do ich listy lobbingowej. Czy jest to 
dopuszczalne?
Nie. Lobbing odnosi się do prób wywierania 
wpływu na prawotwórstwo lub decyzje organów 
państwowych. Powinieneś poinformować naszego 
klienta, że nie możemy lobbować w imieniu naszych 
klientów ani wspierać ich działalności lobbingowej.

Czy mogę podjąć działalność lobbingową? Czy 
jest to działalność polityczna
Powinieneś być bardzo ostrożny. Wszelka działalność 
lobbingowa, prowadzona w imieniu Grupy, powinna 
być przez nią zaakceptowana i być transparentna.

Rządząca partia polityczna podlega właśnie przemianie. 
Czy moglibyśmy za darmo zaoferować jednej z partii 
politycznych nasz program Accelerated Solutions 
Environment (ASE), aby pomóc jej w sformułowaniu 
strategii?
W ramach naszych relacji z partiami politycznymi, nie 
powinniśmy nigdy przekazywać im żadnych darowizn 
gotówkowych ani umożliwiać bezpłatnego korzystania z 
zasobów Grupy, ponieważ może to być potraktowane, 
jako udzielenie im wsparcia. Możemy jednak potraktować 
partie polityczne jak klientów i podjąć z nimi współpracę na 
zasadach komercyjnych. Ponieważ nawet i taki układ budzi 
skojarzenia z ustawodawstwem antykurupcyjnym, powinieneś 
wykazać dużą przezorność i omówić temat z działem 
prawnym, Country Ethics & Compliance Officer lub Chief 
Ethics & Compliance Officer naszej Grupy.
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4. Stosunki 
biznesowe

Jesteśmy zobowiązani 
budować długotrwałe, 
oparte na wzajemnym 
zaufaniu stosunki 
z naszymi klientami, 
zapewniając jednocześnie 
Grupie rentowny 
i zrównoważony rozwój.
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Jesteśmy oddani pracy na rzecz naszych klientów, 
wnosząc do ich firm - poprzez naszą fachową wiedzę i 
sposób postępowania – wartość dodaną.

CO TO OZNACZA?
>  Po pierwsze klient – Miarą naszego sukcesu jest wartość wnoszona przez nas do firm 

klientów. Naszym priorytetem jest dostarczanie klientom usług jak najwyższej jakości
 —  Mobilizujemy prawdziwe talenty, aby zaspokoić wymagania naszych klientów.
 —  Jako niezależny dostawca usług IT, obiektywnie oceniamy rozwiązania sprzętowe i 

programistyczne w celu spełnienia wymagań klienta.
 —  Odnosimy się z szacunkiem do naszych klientów i współpracujemy z nimi w oparciu o 

otwarte.
 —  Prowadzimy partnerską współpracę z naszymi klientami, budując z nimi nieszablonowe, 

długofalowe stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu.
 —  Dzielimy się z klientami naszą specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami, stymulując krótko- 

i długookresowe strategie ich rozwoju, czerpiąc równocześnie z ich doświadczeń na 
potrzeby naszych własnych celów rozwojowych.

>  Utrzymywanie standardów. Oczekujemy od klientów zachowań zgodnych z prawnymi i 
etycznymi standardami, akceptowanymi przez Grupę.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  W pracy z klientem wykorzystuję całą posiadaną wiedzę i umiejętności.

>  W relacjach z klientem zachowuję się etycznie i w sposób odpowiedzialny.

>  Współpracuję z klientem na zasadzie partnerskiej, wsłuchując się również w jego opinie.

>  Rozumiem zaufanie, jakim obdarza mnie klient i uczynię wszystko, co w mojej mocy, aby nie 
zawieść tego zaufania.

>  Nie doradzam klientowi czegokolwiek, co w moim przekonaniu byłoby sprzeczne z jego 
interesem.

>  Z klientami porozumiewam się w sposób otwarty i transparentny, mówiąc im prawdę. Jeżeli 
mam do przekazania drażliwą lub złą wiadomość, zwracam się po poradę do lidera zespołu 
lub kierownictwa, co umożliwi mi utrzymanie otwartości dialogu z klientami.

4.1 Praca z klientami

PROWADŹ OTWARTY DIALOG, DZIELĄC SIĘ Z INNYMI SWOIMI TROSKAMI: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana 
ze współdziałaniem z naszymi klientami, nie próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. Uzyskasz pomoc i wsparcie, 
omawiając sprawę z liderem swojego zespołu lub działem prawnym.

Each and every 
one of us  
is personally 
responsible  
for the impact  
that our daily 
acts have on 
the Group’s 
reputation.”
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PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

Klient chce, abyśmy weszli w projekt, który – według mojej opinii – nie 
zawiera kompletnego uzasadnienia biznesowego i nie ma racji bytu. 
Co mogę zrobić?
Jeśli uważasz, że ten projekt nie wygeneruje dla klienta wymiernej wartości 
lub też oczekiwane przez niego rozwiązanie nie jest właściwe w aspekcie 
przedstawionego problemu, powinieneś przede wszystkim spróbować 
zmienić punkt widzenia klienta. Ostatecznie, jeśli czujesz, że postępujesz 
wbrew jego interesom, powinieneś odmówić wejścia w ten projekt.

W ramach współpracy, Klient prosi mnie o wykonanie dodatkowej 
pracy bez stosownych zmian w zamówieniu i wynagrodzeniu. Czy jest 
to dopuszczalne?
Nie. Powinieneś postępować zgodnie z określonymi procedurami Grupy i 
mieć pewność, że nie przekraczasz przedmiotowego zakresu kontraktu. 
Zawsze powinieneś się upewnić, że stosowne zmiany w treści zamówienia 
oraz jeśli trzeba wynagrodzenia, zostały dokonane. Otrzymanie wynagrodzenia 
odpowiadającego wykonanym usługom nie ma wpływu na dobrą współpracę.

Mój klient zasugerował, że sponsorowanie jego corocznej imprezy 
sportowej pomogłoby nam uzyskać określony kontrakt. Co mogę 
zrobić?
Nie możesz wchodzić w tego rodzaju wzajemne negocjacje, ponieważ 
rozwijanie korzystnej, długofalowej współpracy z klientami nie oznacza 
akceptowania przez nas nieuczciwych metod transakcji. W niektórych 
jurysdykcjach układ tego rodzaju może budzić podejrzenie o łapownictwo.

Jestem bliski sfinalizowania transakcji z klientem, któremu, jak wiem, 
wypłacona zostanie prowizja przez dostawcę Grupy. Co powinienem 
zrobić?
Powinieneś zająć wyraźne stanowisko i przedstawić je klientowi. Jednak 
w niektórych krajach wręczanie i przyjmowanie prowizji w relacjach 
biznesowych może być zabronione. Powinieneś znać i stosować stosowne 
ustawodawstwo. W razie jakichkolwiek niejasności czy wątpliwości w tym 
zakresie, skonsultuj się ze swoim działem prawnym.

Zespołowi mojego klienta przyznany został specjalny bonus za dobrą 
pracę, do której wniosłem znaczący wkład. Zaproponowali mi moją 
„działkę”. Czy jest to dopuszczalne?
Nie. Nie możesz zaakceptować tego rodzaju płatności ze strony klienta lub 
jego pracowników. W przeciwnym razie skompromitujesz siebie i swoją 
przynależność do Grupy.

Mój klient, będący jednocześnie usługobiorcą Grupy, usiłuje narzucić 
nam wygórowane warunki kontraktu, całkiem odmienne od tych, które 
stanowią przedmiot prowadzonych z nim negocjacji, jako jednym z 
naszych dostawców. Czy możemy wykorzystać tę okoliczność do 
przywrócenia stosownej równowagi stron i poprosić go o wzajemność 
w relacjach?
Tak. Rzeczą całkowicie dopuszczalną jest poszukiwanie podobieństw w 
przypadku prowadzenia – zarówno, jako klient, jak i dostawca - negocjacji z 
tą samą stroną. Przyjmując takie podejście powinieneś jednak mieć wzgląd na 
kontekst sytuacyjny (łącznie ze strategią sprzedaży, jeśli odnosi się do sprawy) 
i siłę przetargową każdej ze stron.
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Pracujemy z naszymi biznesowymi partnerami, aby wnieść 
wartość dodaną do firm naszych klientów, oczekując 
jednocześnie od naszych partnerów bezwzględnego 
przestrzegania prawa.

CO TO OZNACZA?
>  Etyczne współdziałanie. Pracujemy z naszymi partnerami biznesowymi w sposób etyczny i 

na zasadzie współdziałania,
 —  Współpracujemy z tymi partnerami, których wartości i sposób zachowania jest zgodny z 

naszymi zasadami.
 —  Nasze biznesowe relacje z partnerami są transparentne dla naszych klientów. Będą oni 

informowani o wszystkich tego typu relacjach oraz naszych umowach prowizyjnych, 
związanych z oferowanymi im usługami. Informacja na ten temat musi mieć formę 
pisemną.

 —  Rozumiemy, że w relacjach z klientami z sektora publicznego przyjmowanie przez Grupę 
jakichkolwiek prowizji może być niezgodne z prawem.

 —  Oczekujemy od naszych partnerów przestrzegania prawa, w tym regulacji w zakresie 
łapownictwa i korupcji oraz uczciwej konkurencji.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Odstąpię od zawarcia umowy z partnerem biznesowym, jeżeli pozostawać ona będzie w 

sprzeczności z interesami naszego klienta.

>  Odstąpię od zawarcia umowy z partnerem biznesowym, jeżeli narusza prawo.

>  Z partnerami biznesowymi pracować będę na zasadach partnerstwa i otwartości, upewniając 
się, że klienci mają świadomość tych naszych relacji.

4.2 Praca z partnerami 
biznesowymi

PROWADŹ OTWARTY DIALOG, DZIELĄC SIĘ Z INNYMI SWOIMI TROSKAMI: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana ze 
współpracą z naszymi partnerami biznesowymi i strategicznymi, nie próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. Uzyskasz 
pomoc i wsparcie, omawiając sprawę z liderem swojego zespołu lub działem prawnym.
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Like the Group’s 
seven values, 
Ethics & 
Compliance have 
always been  
the cultural 
cement of the 
Group. It is an 
integral part of  
our commitments  
to our clients, 
our colleagues, 
our shareholders, 
and our business 
partners.”



PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

Z jednym z naszych partnerów bierzemy udział w 
przetargu na duży międzynarodowy projekt, gdzie 
obowiązuje umowa prowizyjna. Ta umowa obejmuje 
również kraj, gdzie mogą obowiązywać ograniczenia 
dotyczące umów prowizyjnych, chociaż tego nie jestem 
pewien. Jak mogę sprawdzić, czy zaoferowano mi coś 
nielegalnego?
W niektórych krajach, wręczanie lub przyjmowanie 
prowizji związanych z uzyskaniem lub na poczet kontraktu 
jest przestępstwem. Powinieneś znać i przestrzegać 
przedmiotowego ustawodawstwa kraju, o którym mowa w 
umowie. Jeżeli nie znasz stosownych regulacji prawnych 
tego kraju lub masz wątpliwości odnośnie legalności prowizji, 
powinieneś skonsultować się z działem prawnym, Jeśli 
Grupa będzie mogła legalnie przyjąć prowizję w tym kraju, 
powinieneś zachować się transparentnie i poinformować 
swojego klienta o takich płatnościach.

Jeden z naszych biznesowych partnerów pewne 
rozwiązanie, podczas gdy istnieje rozwiązanie 
alternatywne w postaci bezpłatnego dostępnego dla 
wszystkich oprogramowania,. Co mogę zrobić?
Zawsze powinieneś brać pod uwagę interes klienta i nigdy nie 
doradzać czegokolwiek, co nie jest zgodne z tym interesem. 
Darmowe oprogramowanie, może nie być najlepszym 
rozwiązaniem dla klienta. Każdy przypadek należy oceniać 
indywidualnie, według jego właściwości. Powinieneś zawsze 
prowadzić otwarty dialog z klientami i mieć pewność, że 
działasz w ich najlepszym interesie. W przypadku faktycznej 
lub potencjalnej kolizji interesów klienta i Grupy, powinieneś 
zasięgnąć porady lidera zespołu.
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Our Ethics and 
Compliance 
program is of 
major importance 
as it is a new 
step towards 
reinforcing our 
behaviour and  
our culture.”

Pracujemy z naszymi dostawcami, deklarując rzetelność i 
trwałość procedur udzielania zamówień. Od naszych dos-
tawców oczekujemy bezwzględnego przestrzegania prawa 
krajów, w których prowadzą działalność.

CO TO OZNACZA?
>  Uczciwe i etyczne traktowanie. Zobowiązujemy się do uczciwego traktowania naszych 

dostawców i wykonawców prac. Oczekujemy od nich uczciwego i etycznego postępowania 
w relacjach z Grupą.

 —  Zdecydowanie odradzamy angażowania się w umowy wzajemne, uzależniające świadczenie 
jednej strony od spełnienia świadczenia przez drugą (kupimy od dostawcy, jeśli on kupi od 
nas).

 —  Oczekujemy od dostawców uczciwego i etycznego prowadzenia z nami interesów, zgodnie 
z zasadami naszej polityki odpowiedzialnych zakupów patrz Załącznik z przydatnymi linkami.

 —  Od dostawców oczekujemy bezwzględnego przestrzegania prawa krajów, w których 
prowadzą działalność, w tym regulacji w zakresie łapownictwa i korupcji oraz uczciwej 
konkurencji.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Muszę traktować dostawców uczciwie, a decyzje podejmować w oparciu o jakość i cenę.

>  Nigdy nie podejmę z dostawcami działań, które godziłyby w interesy naszych klientów.

>  Nie będę zawierał z dostawcami umów, które naruszają przepisy kraju lub krajów, w których 
pracuję.

>  Jeżeli będę składać zamówienia w imieniu Grupy, przy dobieraniu nowych lub ocenianiu 
aktualnych dostawców muszę postępować zgodnie z przyjętymi przez nią zasadami polityki 
odpowiedzialnych zakupów.

>  Będę się wystrzegać umów wzajemnych, o ile nie zostanie mi udzielone specjalne 
upoważnienie.

4.3 Współpraca z 
dostawcami

OMÓW TEMAT Z PRAWNIKIEM Z DZIAŁU PRAWNEGO: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana z naszymi dostawcami, 
nie próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. Uzyskasz pomoc i wsparcie, omawiając sprawę z liderem swojego 
zespołu lub działem prawnym.

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Niedawno przeprowadziłem „wizję lokalną” u 
jednego z naszych kluczowych dostawców i jestem 
zaniepokojony jego praktykami w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego. Co powinienem zrobić?
Przedstaw sprawę liderowi zespołu lub miejscowemu 
działowi zamówień. Stałe Zasady Udzielania Zamówień 
są wystarczającą podstawą do kontrolowania 
środowiskowych i społecznych praktyk naszych 
dostawców w celu zapewnienia trwałości łańcucha 
dostaw.

Prowadzę negocjacje z osobą odpowiedzialną 
za zamówienia u jednego z naszych kluczowych 
dostawców. Myślę, że jest to ekonomicznie 
korzystna dla niego współpraca. Czy mogę mu 
zaproponować jej podtrzymanie w zamian za 
dokonanie przez niego zakupu naszych produktów?
Nie. Jako Grupa unikamy zawierania umów wzajemnych. 
Jedynie w wyjątkowych sytuacjach i tylko na podstawie 
wcześniejszego upoważnienia czynność ta jest 
dozwolona.
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5. Aktywa Grupy 
i osób trzecich

Zobowiązujemy się 
zapewnić bezpieczeństwo 
i integralność majątku 
Grupy i osób trzecich, 
z którymi współpracujemy. 
Korzystamy z niego w 
sposób odpowiedzialny 
i profesjonalny.
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Własność intelektualna jest jednym z najbardziej 
wartościowych aktywów Grupy. Musimy zapewnić moc 
integralność wszystkich praw własności intelektualnej 
należących do Grupy poprzez zastrzeżone prawa 
autorskie, patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe i 
przestrzeganie zasad poufności. Musimy szanować prawa 
własności intelektualnej naszych klientów, konkurentów, 
partnerów biznesowych i dostawców.

CO TO OZNACZA?
>  Własność Grupy. Wszystkie dobra intelektualne, stworzone przez pracowników Grupy w 

ramach ich stosunku pracy z Grupą stanowią własność Grupy lub jej klientów, w zależności 
od warunków kontraktów podpisanych z poszczególnymi klientami.

 —  W trakcie naszego zatrudnienia w Grupie lub po jej opuszczeniu, nie możemy wystawiać na 
ryzyko jej dóbr intelektualnych, objętych - lub nie - formalną ochroną. Odnosi się to również 
do własności intelektualnej klientów Grupy.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Muszę rozumieć istotę pojęcia własności intelektualnej. Muszę mieć pewność, że prawidłowo 

wykorzystuję własność intelektualną należącą do Grupy lub innej osoby trzeciej.

5.1 Własność 
intelektualna

PROWADŹ OTWARTY DIALOG, DZIELĄC SIĘ Z INNYMI SWOIMI TROSKAMI: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana z 
własnością intelektualną, nie próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. Uzyskasz pomoc i wsparcie, omawiając sprawę 
z liderem swojego zespołu lub działem prawnym.

Ethics is very 
important to 
increase our 
credibility and 
gain additional 
customers.”

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Działam w zespole, który pracuje nad rozwojem 
nowej metodologii. Czy mogę ją wykorzystać poza 
Grupą?
Nie. Jakiekolwiek dobra intelektualne, w tym metodologia, 
oprogramowanie, sprzęt komputerowy, procedury, 
narzędzia i know-how, stworzone podczas pracy dla 
Grupy, pozostają własnością Grupy lub jej klientów. 

Robiłem właśnie badania na temat naszych 
konkurentów i znalazłem wspaniałą ofertę. Czy 
mogę ją skopiować i zmodyfikować i wykorzystać 
przy opracowywaniu naszej własnej oferty?
Nie. Bez upoważnienia nie korzystamy z dóbr 
intelektualnych osób trzecich. Nieautoryzowane 
wykorzystanie cudzej własności intelektualnej może 
narazić Grupę, a nawet poszczególnych pracowników, 
na proces sądowy z powództwa cywilnego oraz szkody.
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Intimacy with  
our clients is  
undertaken  
with the strict  
respect for the 
confidentiality  
of information  
that they entrust  
to us.”

.39.39.39

Musimy chronić poufność informacji należących do Grupy 
oraz pracowników, klientów, partnerów biznesowych i 
dostawców.

CO TO OZNACZA?
>  Informacje poufne. Informacje uważane są za “poufne”, jeżeli wynika to z mocy prawa lub 

umowy. Poniższe kategorie informacji prawie zawsze traktowane są jako poufne:
 —  Informacje uzyskane od naszych klientów, dostawców i partnerów biznesowych, które 

Grupa zobowiązała się nie ujawniać.
 —  Informacje dotyczące naszej strategii handlowej i gospodarczej.
 —  Informacje o naborze przez nas pracowników i polityce płac.
 —  Dane osobowe.
 —  Know-how, tajemnice handlowe, patenty i oprogramowanie opracowane w ramach 

Grupy.

>  Ochrona. Podejmujemy odpowiednie i uzasadnione kroki, w tym stosowne środki 
bezpieczeństwa, w celu ochrony poufnych informacji dotyczących Grupy, jej członków 
zespołu, klientów, partnerów biznesowych i dostawców.

 —  Musimy zachować poufność informacji biznesowych, dotyczących naszych klientów 
i dostawców. Musimy bezwzględnie stosować się do wszelkich zobowiązań w zakresie 
poufności, podjętych przez Grupę wobec klienta, partnera biznesowego lub dostawcy. 
Kiedy pracujemy dla kilku klientów, musimy podjąć niezbędne kroki w celu wyeliminowania 
przepływu pomiędzy nimi poufnych informacji.

 —  Kiedy nasz stosunek pracy z Grupą wygaśnie, jesteśmy zobowiązani do zwrotu wszystkich 
posiadanych informacji poufnych oraz przestrzegania naszych zobowiązań w zakresie 
zachowania tajemnicy.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Muszę unikać operowania poufnymi informacjami w publicznych dyskusjach, z uwagi na 

możliwość podsłuchiwania rozmów.

>  Muszę zapewnić ochronę poufnych informacji Grupy, oracowników, klientów, partnerów 
biznesowych i dostawców przed nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

5.2 Informacje poufne
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PROWADŹ OTWARTY DIALOG, DZIELĄC SIĘ Z INNYMI SWOIMI TROSKAMI: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana z 
poufnymi informacjami, nie próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. Uzyskasz pomoc i wsparcie, omawiając sprawę 
z liderem swojego zespołu lub działem prawnym.

40. Our Code of Business Ethics // Section 5: Aktywa Grupy i osób trzecich

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

Często pracuję poza miejscem pracy lub w domu. Jakie są 
moje obowiązki w zakresie informacji poufnych?
Wszystkie poufne informacje powinny być traktowane według 
identycznych standardów bezpieczeństwa, zarówno poza 
miejscem pracy, jak i w biurze. Wydruki nie mogą być dostępne 
dla nieupoważnionych stron i muszą być odpowiednio niszczone. 
Wskazane jest, aby nie wynosić poufnych wydruków poza 
środowisko biurowe.

Często podróżuję i chciałbym zapisać poufne dane na dysku 
USB. Czy jest to właściwe?
Jeśli często podróżujesz i potrzebujesz informacji poufnych na 
dysku USB lub innym urządzeniu przenośnym, powinny one być 
zaszyfrowane, aby zapobiec ich nieautoryzowanemu użyciu lub 
ujawnieniu.

Jadę z kolegą w teren. Czy mogę rozmawiać publicznie o 
pracy?
Można mówić o pracy, ale należy uważać ze względu na możliwość 
podsłuchu rozmowy. Nie należy wymieniać nazwy Grupy, klienta, 
partnera biznesowego lub nazwisk konkretnych osób w miejscach, 
w których może to być podsłuchane. Szczególną ostrożność należy 
zachować w przypadku udziału w telekonferencjach prowadzonych w 
miejscach publicznych lub przy użyciu komputera przenośnego, kiedy 
ludzie mogą patrzeć „przez ramię”.

Jestem bardzo aktywny w sieciach społecznych. Czy 
mogę odnieść się na tych stronach do mojej obecnej roli i 
odpowiedzialności w ramach Grupy?
Tak. Masz prawo przedstawić swój profil zawodowy, o ile nie 
ujawnisz żadnych informacji poufnych. Jednak biorąc pod uwagę 
dzisiejszy świat może być rzeczą wskazaną zminimalizowanie lub 
nawet powstrzymanie się od dokonywania przez Ciebie takiego 
odniesienia w sytuacji, kiedy Twoje komentarze mogą być wyrwane 
z kontekstu. Będąc w sieci społecznej, zawsze pamiętaj o swoich 
związkach z Grupą. Nie należy odpowiadać lub zabierać głos w 
imieniu Grupy, o ile nie jesteś do tego wyraźnie upoważniony.
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PROWADŹ OTWARTY DIALOG, DZIELĄC SIĘ Z INNYMI SWOIMI TROSKAMI: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana 
z ochroną danych osobowych, nie próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. Uzyskasz pomoc i wsparcie, omawiając 
sprawę z liderem swojego zespołu lub działem prawnym.

Dane osobowe traktujemy odpowiedzialnie i w celu 
ochrony prywatności ograniczamy ich gromadzenie i 
udostępnianie.

CO TO OZNACZA?
>  Ochrona. Grupa jest odpowiedzialna za ochronę danych osobowych. W ogólnym przypadku, 

dane te obejmują personalia, prywatne i służbowe dane kontaktowe oraz inne informacje, 
umożliwiające identyfikację konkretnej osoby.

>  Postępuj zgodnie z prawem. Wiele krajów ma przepisy regulujące sposób pozyskiwania, 
przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Musimy znać i stosować te przepisy w 
celu ochrony prywatności jednostek.

>  Brak dostępu. Odstępujemy od dostępu do danych osobowych, jeżeli nie mamy 
odpowiedniego pozwolenia i uzasadnionego interesu biznesowego.

>  Zakaz używania. Nie możemy handlować danymi osobowymi lub ujawniać je bez pozwolenia, 
gdyż może to doprowadzić do nałożenia sankcji.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Mogę zagwarantować, że dane osobowe przechowywane są zgodnie z wymogami ich 

poufności i bezpieczeństwa.

>  Wykorzystuję lub udostępniam dane osobowe tylko w przypadkach uzasadnionych interesem 
biznesowym Nigdy nie ujawniam danych osobowych podmiotom zewnętrznym - bez 
uprzedniego zezwolenia.

>  Powinienem przestrzegać prawnych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych, w 
tym jurysdykcji obszarów, w których zostały one pozyskane i gdzie są przetwarzane lub 
wykorzystywane.

5.3 Ochrona danych 
osobowych

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Partner biznesowy chce 
wysłać informację nt. szkoleń 
do wszystkich osób w moim 
dziale i poprosił mnie o listę 
adresów e-mail. Czy mogę 
udostępnić taką listę?
Nie. Bez stosownego zezwolenia 
nie możesz udostępniać 
osobom z zewnątrz listy danych 
kontaktowych.

Wysłano do mnie omyłkowo informację, dotyczącą wynagrodzeń 
pracowników. Co należy zrobić?
Jak tylko zorientujesz się, że nie jesteś adresatem tej informacji, powinieneś 
przestać ją czytać i nie wykorzystywać zawartych w niej danych. Usuń e-mail i 
dane kontaktowe nadawcy. Jeśli otrzymasz taką informację w postaci wydruku, 
odeślij przesyłkę w zamkniętej kopercie do nadawcy. Nie powinieneś używać 
tych informacji w jakikolwiek sposób i w jakichkolwiek celach.

Zawarliśmy umowę z klientem, mającym siedzibę w jednym z krajów Unii 
Europejskiej (UE), co będzie wymagało przetwarzania danych osobowych 
odnoszących się do ich klientów i pracowników. Część usług świadczona 
jest przez Grupę w Indiach. Czy mogę wysłać dane osobowe do Indii?
W UE przepisy regulujące ochronę danych osobowych są rygorystyczne. 
Wysyłając tego rodzaju dane poza terytorium UE, musimy zapewnić im 
odpowiedni poziom ochrony.
Należy podjąć konkretne kroki w celu spełnienia tych wymagań. Powinieneś 
skonsultować się z działem prawnym w tej sprawie.



Ponosimy osobistą odpowiedzialność za ochronę aktywów 
i zasobów Grupy i osób trzecich, będących pod naszą 
kontrolą.

CO TO OZNACZA?
>  Odpowiedzialne i fachowe korzystanie. Korzystamy z aktywów i zasobów Grupy, 

pomocnych nam w osiągnięciu naszych celów biznesowych.
 —  O aktywa i zasoby osób trzecich dbamy tak, jak o nasze własne.
 —  Nie wolno nam uzyskiwać dostępu, wykorzystywać lub podejmować próby wykorzystania 

elektronicznej infrastruktury Grupy lub osób trzecich w celu dostępu, przechowywania, 
wysyłania lub publikowania nieodpowiednich materiałów, w tym pornografii, związanych 
z wyzyskiem seksualnym, obscenicznych, rasistowskich, seksistowskich lub w inny 
sposób dyskryminujących, gróźb lub szykan, osobiście obraźliwych, zniesławiających lub 
niezgodnych z prawem.

 —  Powinniśmy podjąć niezbędne kroki w celu ochrony wszelkich aktywów i zasobów Grupy 
i / lub osób trzecich, które są pod naszą kontrolą, przed utratą, kradzieżą i nieautoryzowanym 
ujawnieniem.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Dbam o ochronę aktywów i zasobów Grupy i osób trzecich.

>  Mogę używać materialnych i elektronicznych zasobów Grupy tylko w celach służbowych, z 
wyjątkiem pomniejszych okoliczności, w których użytek własny jest dozwolony.

>  Rozumiem, że korzystanie z sieci Grupy do przesyłania lub przechowywania materiałów jest 
pod kontrolą Grupy.

>  Muszę znać i rozumieć mój lokalny system bezpieczeństwa IT lub zasady korzystania z sieci.

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Organizuję duży prywatną imprezę poza pracą i muszę się 
upewnić, że mam wystarczająco dużo ulotek. Czy mogę 
skorzystać z kserokopiarki Grupy?
Nie. To nie jest odpowiednie wykorzystanie zasobów Grupy.

Czy mogę w pracy korzystać z dostępu do Internetu w 
celach prywatnych?
Ograniczone wykorzystanie narzędzi komunikacji, takich jak 
poczta e-mail i Internet, może być dopuszczalne, o ile nie 
pociąga za sobą żadnych kosztów i nie koliduje z obowiązkami 
pracowniczymi.
Ogólnie rzecz biorąc, poza godzinami pracy można okazjonalnie 
używać służbowych laptopów do celów prywatnych. Nie wolno 
jednak instalować na nich nielegalnego oprogramowania.

Wychodzę na obiad. Myśląc w kategoriach 
bezpieczeństwa, o czym powinienem 
pamiętać przed odejściem od biurka?
Tam, gdzie ma to zastosowanie, zawsze noś 
swoją swój identyfikator z kartą dostępu, włącz 
blokadę ekranu komputera/laptopa i upewnij się, 
że wszelkie poufne lub wrażliwe informacje są 
bezpieczne.
Jeśli masz laptopa, sprawdź, czy jest fizycznie 
zamknięty, aby zapobiec utracie lub kradzieży.

5.4 Właściwe korzystanie 
z aktywów i zasobów 
Grupy oraz osób trzecich

PROWADŹ OTWARTY DIALOG, DZIELĄC SIĘ Z INNYMI SWOIMI TROSKAMI: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana
z właściwym korzystaniem z aktywów i zasobów Grupy i osób trzecich, nie próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. 
Uzyskasz pomoc i wsparcie, omawiając sprawę z liderem swojego zespołu lub działem personalnym.
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A reputation of  
a Group  
can be destroyed 
with something 
that looks  
non significant but 
can be extremely 
harmful.”



6. Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu

Jako odpowiedzialna firma 
wspieramy społeczności 
lokalne i dbamy o ochronę 
środowiska naturalnego, 
w którym działamy.
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PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Chciałbym uczestniczyć w działalności 
wolontariackiej lokalnej instytucji charytatywnej 
w ciągu tygodnia pracy. Czy Grupa udzieli mi 
wolnego na dni wolontariatu?
To zależy od lokalnych uregulowań polityki Grupy. 
W niektórych krajach, niektóre spółki Grupy pozwalają 
rezerwować kilka dni na wolontariat, zwłaszcza w 
przypadku udziału w wolontariackich eventach organizacji, 
wspieranych przez Grupę.

Jestem aktywnie zaangażowany w działalność 
lokalnej społeczności. Przygotowujemy teraz dużą 
imprezę. Czy możemy liczyć na jej sponsorowanie 
przez Grupę lub wyrażenie przez Grupę zgody na 
wykorzystanie jej sal konferencyjnych?
Wszelkie darowizny, prezenty lub wkłady niepieniężne 
muszą być zatwierdzone. Ustal z liderem zespołu, na 
jakim szczeblu powinna być udzielona zgoda. Dział 
prawny, dział podatków, dział zasobów ludzkich, a 
nawet dział komunikacji mogą być w to zaangażowane. 
Należy również sprawdzić, czy profil organizacji, którą 
Grupa miałaby sponsorować, jest zgodny z polityką 
Grupy; Grupa nie sponsoruje organizacji religijnych ani 
politycznych.

Grupa pragnie mieć pozytywny wpływ na społeczności 
lokalne, w których działa. Jako jednej z największych 
globalnych pracodawców, współpracuje z krajowymi i 
międzynarodowymi organizacjami w zakresie projektów 
społecznościowych.

CO TO OZNACZA?
>  Społeczność lokalna, edukacja i różnorodność. Skupiamy się w szczególności na tych 

społecznościowych projektach, które harmonizują z celami naszej działalności i wyznawanymi 
wartościami. Nasze główne projekty społecznościowe koncentrują się na tematach edukacji i 
różnorodności.

>  Zaangażuj się. Aktywnie zachęcamy pracowników ze wszystkich szczebli, aby w sposób 
twórczy uczestniczyli w naszych działań społecznościowych, poświęcając temu czas i 
energię.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Jestem zachęcany do udziału w naszych działaniach na rzecz społeczności lokalnych.

>  Uzyskam odpowiednie pozwolenia na wykorzystanie czasu pracy na rzecz projektów 
społecznościowych.

>  Uzyskam odpowiednie pozwolenia na wykorzystanie nazwy i środków Grupy w celu udzielenia 
wsparcie organizacji.

6.1 Wspieranie lokalnych 
społeczności

PROWADŹ OTWARTY DIALOG, DZIELĄC SIĘ Z INNYMI SWOIMI TROSKAMI: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana 
z udzielaniem wsparcia społecznościom lokalnym, nie próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. Uzyskasz pomoc i 
wsparcie, omawiając sprawę z liderem swojego zespołu lub działem personalnym.

Five years ago, 
we started to 
embed our 
ambitious 
corporate social 
responsibility 
program into our 
business, focused 
on strengthening 
the relationship 
with the 
communities in 
which we operate.”
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Zdajemy sobie sprawę, że działalność gospodarcza 
oddziałuje na środowisko naturalne i jesteśmy zobowiązani 
do minimalizowania tego wpływu.

CO TO OZNACZA?
>  Szacunek dla środowiska naturalnego. Grupa jest zobowiązana do identyfikacji i 

przestrzegania wszelkich przepisów prawnych oraz innych, stosownych wymagań, związanych 
z jej oddziaływaniem na środowisko naturalne.

 —  Szukamy sposobów na minimalizację negatywnego wpływu biznesowej działalności naszej 
Grupy na środowisko naturalne. Uwzględniamy kwestię emisji gazów cieplarnianych, 
wynikającą ze zużycia energii w naszych biurach i centrach danych, a także generowaną 
przez środki transportu podczas wyjazdów służbowych. Nie pomijamy zagadnień związanych 
z odpadami i właściwym zarządzaniem sprzętem IT oraz naszą polityką zaopatrzeniową.

>  Innowacje redukujące negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wykorzystujemy 
możliwości oraz doświadczenie, aby wspierać naszych klientów w działaniach zmniejszających 
negatywny wpływ na środowisko i pomagać im osiągnąć wyznaczone cele ekologiczne.

CO TO OZNACZA DLA MNIE?
>  Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów ochrony środowiska, lokalnych zasad oraz 

polityki obowiązującej w Grupie. Oczekuje się, abym minimalizował wpływ swojej pracy na 
środowisko. Oznacza to, że powinienem rozwijać innowacyjne oferty dla klientów i stale dążyć 
do redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko, oszczędzać energię w naszych biurach 
i centrach danych, dokonywać świadomych wyborów dotyczących podróży służbowych oraz 
zamówień towarów, stosować zasady recyklingu oraz wspierać inne inicjatywy ekologiczne.

>  Szukam dla moich klientów innowacyjnych rozwiązań, a korzystając z naszej specjalizacji 
oraz doświadczenia pomagam klientom w osiąganiu przyjętych założeń z zakresu ochrony 
środowiska.

6.2 Minimalizowanie 
negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne

PROWADŹ OTWARTY DIALOG, DZIELĄC SIĘ Z INNYMI SWOIMI TROSKAMI: Jeśli nurtuje Cię kwestia związana z 
konkretnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, nie próbuj samemu zmierzyć się z tym tematem. Uzyskasz pomoc 
i wsparcie, omawiając sprawę z liderem swojego zespołu lub działem personalnym.

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
Wyjeżdżam za granicę i mam możliwość wyboru 
transportu kolejowego lub lotniczego. Co wybrać?
Przede wszystkim sprawdź, czy podróż jest niezbędna. 
Grupa oferuje wiele wirtualnych narzędzi pracy, takich 
jak wideokonferencje. Jeśli musisz podróżować, zwróć 
uwagę na równowagę pomiędzy czasem, kosztami i 
wpływem na środowisko.

Zawsze mi powtarzano, by wyłączać niepotrzebne 
żarówki i drukować dwustronnie. Czy moje osobiste 
działania rzeczywiście coś zmienią?
W wielu krajach, w których prowadzimy działalność, 
wdrożyliśmy udane inicjatywy ekologiczne, takie np. jak 
druk dwustronny, który radykalnie ograniczył zużycie 
papieru. Twój indywidualny wkład ma więc znaczenie. 
W tak dużej jak nasza Grupie, gdy każdy zaoszczędzi 
kilka arkuszy papieru dziennie lub wyłączy niepotrzebną 
żarówkę, uzyskuje się skumulowany efekt.

Through its Green 
IT offer and its 
participation in the  
UN Caring for 
Climate initiative, 
Capgemini  
has committed  
to protecting  
the environment.”



Na stronie internetowej Talent, w sekcji “Ethics & Compliance” i/lub w waszej lokalnej sieci intranetowej

http://talent.capgemini.com/ethicsandcompliance

możesz znaleźć:

>  Wszystkie infromacje zawarte w Kodeksie Etyki i Biznesu a także wiadomości na  
temat etyki w działaniach podejmowanych w ramach Grupy

>  Wykaz dyrektorów zarządzających programami etyki i zgodności w poszcególnych krajach

>  Omówienie polityki Grupy w zakresie prawa konkurencji

>  Standardy antykorupcyjne Grupy

Blue Book dostępna jest pod adresem:
http://talent.capgemini.com/Infocenter/our_group/Blue_Book/

Zasady określone przez Group Mobility guidelines oraz Group Travel Policy (Politykę Podróży Służbowych)  
a także Group Security Policy (Politykę Bezpieczeństwa) znajdziesz pod następującymi linkami:

Group Mobility guidelines:
http://talent.capgemini.com/Infocenter/people/global_mobility/policies__guidelines/

Group Travel Policy:
http://talent-preview.capgemini.com/travel/

Group Security Policy:
http://talent-preview.capgemini.com/Infocenter/people/group_security/

Zasady Sustainable Procurement Principles (Polityka Odpowiedzialnych Zakupów) dostępne są pod adresem:
http://www.capgemini.com/about/corporateresponsibility/supplier_relations/sustainable_procurement/

Szczegóły dotyczące aktywności Grupy w ramach lokalnych społeczności można znaleźć pod adresem:
http://www.capgemini.com/about/corporateresponsibility/community/

Podejście Grupy do zagadnień ochrony środowiska naturalnego opisano pod adresem:
http://www.capgemini.com/about/corporateresponsibility/environment/

Sogeti
Dostęp do wszystkich informacji na temat „Ethics & Complince” możliwy jest również poprzez TemPark.
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Przydatne linki  
w sieci intranetowej
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