Company Property
Brand’s Community
Health and Safety
Disclosures to the Public

Responsibilities of Each Brand Employee
Responsibilities of Brand Managers
Addressing Compliance Issues

CODE OF CONDUCT
for distribution to all employees

KODEKS
POSTĘPOWANIA

Investigations, Penalties and Waivers
Fair Dealing
Compliance with Laws, Rules and Regulations Reporting
Information

INFORMACJA OD PREZESA I
DYREKTORA GENERALENEGO
Członkowie zespołu BrandSafway!
Nasza kultura i reputacja uczciwej i etycznej firmy pomagają nam
zdobyć i utrzymać klientów, przyciągnąć najlepszych pracowników
w branży i sprawiać, że Brand Industrial Services, Inc. i jej spółki
zależne (“BrandSafway”) są doskonałym miejscem pracy. Niniejszy
Kodeks Postępowania zawiera wskazówki, które pomogą nam
chronić tę kulturę, uczciwie współpracować i konsekwentnie
robić to, co należy. Nasz Kodeks Postępowania dotyczy wszystkich

KULTURA I WARTOŚCI

pracowników, kierowników i dyrektorów BrandSafway, jak również
osób trzecich, którzy mogą nas reprezentować.
Oczekiwania naszych klientów, kolegów i społeczności w
społeczeństwach, w których żyjemy i pracujemy są coraz większe.
Pomóżcie nam spełnić te oczekiwania, zapoznając się uważnie z
Kodeksem Postępowania, przyjmując do wiadomości jego treść
i stosując opisane w nim zasady we wszystkim, co robicie dla
BrandSafway.
Jeśli znajdziecie się w sytuacji, w której nie będziecie pewni, jak
postąpić, będziecie uważali, że nastąpiło naruszenie Kodeksu
Postępowania lub będziecie mieli pytanie dotyczące kwestii
zgodności z przepisami, głośno i otwarcie zgłaszajcie swoje
wątpliwości. Zapewniamy, że firma będzie Was wspierała
we właściwym postępowaniu. Zależy nam na środowisku, w
którym otwarta i uczciwa komunikacja jest oczekiwana, a nie
jest wyjątkiem. Chcemy, abyście czuli się komfortowo zgłaszając
się do swojego przełożonego, kierownika lub przedstawiciela
działu zasobów ludzkich. Ponadto (tam, gdzie dostępna) infolinia
EthicsPoint firmy BrandSafway (“Infolinia”) zapewnia poufną
metodę zgłaszania problemów lub wątpliwości dotyczących
uczciwości.
Dziękujemy za zaangażowanie i stałe wsparcie!

Bill Hayes
Prezes i dyrektor generalny
Brand Industrial Services, Inc.

Bezpieczeństwo
• Pracownicy wracają codziennie do domu w
takiej samej lub lepszej formie
• Nikt nigdy nie odnosi obrażeń
• Opinia lidera rynku w zakresie bezpieczeństwa
Najważniejsi są klienci
• Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić
klientom najlepszą obsługę
• Z zaangażowaniem dbamy o sukcesy klientów
Bezkompromisowa uczciwość
• Zawsze postępujemy właściwie
Lokalne zarządzanie / kontrola lokalna
• Otwartość na wszelkie pomysły i zachęcanie
do uczenia się
• Stałe dążenie do poprawy
Najlepsi ludzie / Najlepsze miejsce do pracy
• Tworzenie możliwości do rozwijania i
realizowania swoich marzeń
• Szacunek dla każdego i akceptowanie każdego
pomysłu
• Zobowiązanie do innowacji i osiągania
wyników

KODEKS
POSTĘPOWANIA

UCZCIWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO
PRACA GRUPOWA
EFEKTYWNOŚĆ
SZACUNEK

SPIS TREŚCI
Wstęp i cele
Oczekiwania BrandSafway wobec Pracowników i
Współpracowników
Oczekiwania BrandSafway wobec Liderów BrandSafway
Procedura po zgłoszeniu
Prowadzenie działalności
Przestrzeganie przepisów prawa
Raportowanie
Majątek BrandSafway

Społeczność BrandSafway
Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo
Ujawnianie informacji opinii publicznej
Zawieszenie stosowania Kodeksu Postępowania
Podsumowanie
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WSTĘP I CELE

Brand Industrial Services, Inc. i jej spółki powiązane

Państwo skontaktować z Zarządem BrandSafway,

(“BrandSafway”) kierują się zasadami uczciwego obrotu i

osobą odpowiedzialną za sprawy kadrowe lub Osobą

wysokimi standardami etycznymi we wszystkim, co robią.

Odpowiedzialną za Kwestie Zgodności (Compliance

Fundamentem wyznawanych przez BrandSafway zasad

Officer) w celu uzyskania informacji. Poniższy Kodeks

jest duch uczciwości i kultura zgodności ze standardami

Postępowania, jak i związane z nim dokumenty, w żaden

prawnymi.

sposób nie powodują powstania stosunku pracy.

Reputację BrandSafway buduje zachowanie wszystkich

ADRESACI KODEKSU POSTĘPOWANIA BRANDSAFWAY

osób pracujących na rzecz i współpracujących z
BrandSafway w ich relacjach z klientami, dostawcami,

Kodeks Postępowania BrandSafway wytycza ważne zasady,

współpracownikami oraz wszelkimi innymi osobami. Z tego

którymi powinny kierować się wszystkie osoby pracujące

powodu ważne jest, by zasady przedstawione w niniejszym

dla lub współpracujące z BrandSafway, niezależnie od ich

dokumencie stały się „drugą naturą” każdej osoby

pozycji i miejsca pracy lub działalności. Przestrzeganie

pracującej na rzecz lub współpracującej z BrandSafway.

tego Kodeksu Postępowania jest obowiązkiem wszystkich
osób zarządzających, dyrektorów i pracowników.

Niezależnie od wymagań obrotu gospodarczego i presji

Współpracownicy BrandSafway, tacy jak konsultanci,

osiągnięcia sukcesu biznesowego, żaden pracownik i

agenci, przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy i

współpracownik BrandSafway nie powinien działając na

kontrahenci także muszą postępować w zgodzie z tym

rzecz BrandSafway odstępować od uczciwego zachowania.

Kodeksem Postępowania i kulturą zgodności BrandSafway.

Każda taka sytuacja może bowiem w ostateczności
negatywnie wpłynąć na najlepiej pojęte interesy

Osoba Zarządzająca Działem Prawnym BrandSafway

BrandSafway.

(General Counsel) jest Osobą Odpowiedzialną za Kwestie
Zgodności. Osoba Odpowiedzialna za Kwestie Zgodności

Kodeks Postępowania BrandSafway nie opisuje wszystkich

jest odpowiedzialna za administrowanie wdrażaniem i

sytuacji, w których mogą zaistnieć kwestie etyczne

wykonaniem tego Kodeksu Postępowania, w tym za:

związane z prowadzeniem działalności. Jednak zasady

•

nadzór nad administrowaniem i zgodnością z

określone w niniejszym Kodeksie Postępowania zostały

Kodeksem Postępowania, w tym za jego wykonywanie

ustalone tak, aby mogły mieć zastosowanie w wielu

i zapewnianie, że odpowiednie środki dyscyplinarne,

różnych sytuacjach. Jeśli konkretna sytuacja nie została

z zawieszeniem (o ile jest dopuszczalne zgodnie z

uregulowana w niniejszym Kodeksie Postępowania lub

prawem lokalnym) i rozwiązaniem stosunku pracy

jeśli chcą Państwo poznać lokalne zasady obowiązujące

włącznie, są konsekwentnie stosowane zgodnie z

w Państwa miejscu pracy lub działalności, mogą się

obowiązującymi lokalnie przepisami prawa;
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•
•
•
•

prowadzenie lub nadzór nad dochodzeniami

na całym świecie, działania BrandSafway podlegają

dotyczącymi zgłoszonych naruszeń Kodeksu

prawu wielu różnych państw. Poza koniecznością

Postępowania;

przestrzegania niniejszego Kodeksu Postępowania, każdy

koordynację odpowiednich reakcji na przewinienia

pracownik BrandSafway jest zobowiązany do znajomości i

służbowe i podjęcie działań zapobiegających ich

przestrzegania lokalnych przepisów prawa obowiązujących

powtarzaniu się;

w miejscu pracy lub prowadzenia działalności. Dodatkowo,

koordynację wszelkich niezbędnych i zatwierdzonych

powinniście być Państwo świadomi, że Państwa działania

programów szkoleniowych na tematy objęte

prowadzone lokalnie mogą podlegać nie tylko prawu

niniejszym Kodeksem; oraz

lokalnemu, ale i zagranicznemu. Dla przykładu, działania

odpowiadanie na pytania i udzielanie wskazówek

BrandSafway niezależnie od lokalizacji podlegają

dotyczących Kodeksu Postępowania BrandSafway

Amerykańskiej Ustawie o Zagranicznych Praktykach

pracownikom, osobom zarządzającym, dyrektorom

Korupcyjnych oraz Brytyjskiej Ustawie o Korupcji. W

oraz innym osobom, wobec których Kodeks

razie jakichkolwiek pytań dotyczących prawa właściwego

Postępowania znajduje zastosowanie.

dla Państwa działań, mogą się Państwo skontaktować z
Osobą Odpowiedzialną za Kwestie Zgodności lub Działem

ZAKRES STOSOWANIA KODEKSU POSTĘPOWANIA ORAZ
POLITYKI BRANDSAFWAY
Kodeks Postępowania i stosowne zasady polityki
BrandSafway znajdują zastosowanie we wszystkich
działaniach biznesowych BrandSafway w takim zakresie,
w jakim jest to dopuszczalne przez prawo. Z uwagi na
to, że BrandSafway prowadzi działalność gospodarczą
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Prawnym BrandSafway.

OCZEKIWANIA
BRANDSAFWAY WOBEC
PRACOWNIKÓW I
WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Kultura zgodności i etycznego zachowania BrandSafway

działalności, a także inne obowiązujące przepisy

wymaga znajomości i stosowania niniejszego Kodeksu

prawa.

Postępowania przez każdego z pracowników. BrandSafway
oczekuje, że każdy z pracowników BrandSafway:

III. Zgłaszanie przypadków nieuczciwego zachowania

•

BrandSafway zachęca pracowników do niezwłocznego

I. Rozumienie Kodeks Postępowania i Zasad Polityki

zgłaszania wszelkich przypadków nieuczciwego

BrandSafway:

zachowania lub odnoszących się do naruszenia zasad

•
•
•
•

Przeczyta, zrozumie i będzie przestrzegać Kodeks

etycznych, dyskryminacji lub molestowania, oraz do

Postępowania.

zgłaszania podejrzeń naruszenia niniejszego Kodeksu

Weźmie udział we wszystkich wymaganych

Postępowania i innych obowiązujących przepisów i

programach szkoleniowych z zakresu etyki i zgodności.
Zapozna się z zasadami polityki i regulacjami

•

zasad polityki BrandSafway.
BrandSafway stanowczo zabrania stosowania

właściwymi dla rodzaju Państwa pracy i działalności

jakichkolwiek środków odwetowych wobec osób

oraz właściwymi dla miejsca Państwa pracy.

zgłaszających przypadki nieuczciwego zachowania lub

Będzie konsultować się ze swoimi przełożonymi,

pomagających je rozwiązać. Jeśli uważają Państwo,

osobami odpowiedzialnymi za sprawy kadrowe

że padli ofiarą tego rodzaju środków odwetowych lub

lub Osobą Odpowiedzialną za Kwestie Zgodności

zostali nieuczciwie potraktowani po zgłoszeniu takiego

BrandSafway w razie potrzeby wyjaśnień, co

przypadku, powinni Państwo zgłosić taki przypadek

do jakiegokolwiek aspektu stosowania Kodeksu

tak samo, jako każdy inny przypadek nieuczciwego

Postępowania.

zachowania. Podjęcie środków odwetowych może
stanowić podstawę do zastosowania wobec sprawcy

II. Obowiązek uczciwego zachowania

•
•

Wykonuje swoją pracę sumiennie i dokładnie.

ile jest dopuszczalne zgodnie z prawem lokalnym) lub

Nie odstępuje od uczciwego działania, nawet jeśli

rozwiązania stosunku pracy.

wymaga tego inna osoba. Działanie z polecenia

•
•

środków dyscyplinarnych, w tym nawet zawieszenia (o

•

Istnieje szereg metod, za pomocą których można

przełożonego lub innej osoby nie usprawiedliwia

zgłaszać przypadki nieuczciwego zachowania.

łamania Kodeksu Postępowania.

Pracownik może uczynić to w sposób najbardziej

Nigdy nie żąda od innej osoby złamania Kodeksu

dla siebie dogodny oraz w sposób adekwatny do

Postępowania lub jakiegokolwiek przepisu prawa.

sytuacji. Choć w większości przypadków bezpośredni

Rozumie i przestrzega niniejszy Kodeks Postępowania,

przełożony, manager lub osoba odpowiedzialna

właściwe zasady polityki BrandSafway, szczegółowe

za sprawy kadrowe będą w stanie odnieść się do

zasady właściwe dla Państwa miejsc pracy lub

zgłaszanych przypadków nieuczciwego zachowania i
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podjąć odpowiednie działania wobec zgłoszenia, to
nie są to jedyne dostępne dla Państwa możliwości.

•

Przepisy dotyczące anonimowych zgłoszeń różnią

Mogą Państwo nadto zwrócić się do przełożonych

się w zależności od kraju. Dla przykładu wiele

wyższego szczebla, audytorów spółki, Osoby

państw (przede wszystkim UE) zakazuje składania

Odpowiedzialnej za Kwestie Zgodności i Zarządu

anonimowych zgłoszeń lub ogranicza taką możliwość

BrandSafway.

tylko do naruszeń w zakresie wewnętrznych kontroli

W odniesieniu do Państwa zgłoszenia BrandSafway

finansów, księgowości, przepisów bankowych i

zachowa poufność i jedynie osoby odpowiedzialne
za dochodzenie i rozwiązanie kwestii związanych z

•

•

stronie internetowej.

•

antykorupcyjnych.
Należy pamiętać, że umyślne składanie fałszywych

nieuczciwym zachowaniem będą miały dostęp do

oskarżeń lub przedstawianie niezgodnych z prawdą

zgłoszonych informacji. Za wyjątkiem sytuacji, gdy

informacji może stanowić podstawę do zastosowania

będzie to niezbędne, tożsamość i dane osobowe

środków dyscyplinarnych, w tym nawet, choć nie

osoby zgłaszającej nie zostaną udostępnione

tylko, zawieszenia (o ile jest dopuszczalne zgodnie z

pracownikom innym niż odpowiedzialni za

prawem lokalnym) lub rozwiązania stosunku pracy, a

dochodzenie.

także wszczęcia postępowania karnego lub cywilnego

Mogą Państwo składać zawiadomienie anonimowe,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

jeżeli taki sposób zgłoszenia będzie dostępny i
dopuszczalny zgodnie z prawem lokalnym, niemniej
jednak może to utrudnić dochodzenie prowadzone w
następstwie zgłoszenia. W przypadku anonimowego
zgłoszenia bez podania danych kontaktowych, nie
będzie możliwości uzyskania informacji o statusie
dochodzenia. Niezbędne informacje o tym, jak
anonimowo dokonać zgłoszenia w USA lub w Kanadzie
można znaleźć w lokalnym biurze BrandSafway lub na
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OCZEKIWANIA
BRANDSAFWAY WOBEC
LIDERÓW BRANDSAFWAY

Tworzenie kultury zgodności i promowanie ducha

wszelkimi zmianami w nich, w zakresie w jakim będą

uczciwości są kluczowymi obowiązkami każdego Lidera

one wdrażane.

BrandSafway. Niezależnie od tego, czy odnosi się to
do osoby zarządzającej, dyrektora, przełożonego czy
managera niewielkiego zespołu, oczekujemy od każdego

III. Odpowiadanie na zgłoszenia

•

I. Zarządzanie poprzez przykład

•

•
•

Traktował kwestie zgłaszane przez pracowników
z szacunkiem, poważnie i odnosił się do nich

Lidera BrandSafway, by:

•

bezzwłocznie i w sposób poufny.
Zachęcał pracowników do niezwłocznego zgłaszania

Pokazywał poprzez swoje działania i zachowanie,

przypadków naruszenia niniejszego Kodeksu

co oznacza działanie uczciwe i w zgodzie z zasadami

Postępowania, zasad polityki BrandSafway i

tego Kodeksu Postępowania, polityki BrandSafway i

przepisów prawa. Liderzy, którzy uzyskają informację

przepisami prawa;

o naruszeniu, są odpowiedzialni za prawidłowe jego

Zwracał uwagę na zgodność i uczciwość przy ocenie
swoich podwładnych; oraz

•

Zapewniał, że dążenie do osiągania celów

zgłoszenie, jeśli pracownik tego nie czyni.
Podejmował odpowiednie środki dyscyplinarne po
zakończeniu dochodzenia.

biznesowych nie będzie prowadziło do pogwałcenia
ducha uczciwości i zgodności z niniejszym Kodeksem
Postępowania, zasadami polityki BrandSafway oraz
przepisami prawa.

IV. Odpowiedzialność

•

W niektórych państwach Liderzy BrandSafway mogą
zostać pociągnięci do odpowiedzialności za naruszenia
niniejszego Kodeksu Postępowania, zasad polityki

II. Promowanie zachowań zgodnych z Kodeksem

BrandSafway lub przepisów prawa, popełnione przez

Postępowania

pracowników pozostających pod ich kierownictwem.

•

Tworzył środowisko, w którym naruszenia niniejszego
Kodeksu Postępowania traktowane będą poważnie,
a pracownicy zachęcani do zgłaszania nieuczciwych

•

zachowań bez obawy przed środkami odwetowymi;
Prowadził aktywny dialog z pracownikami na temat
zgłaszanych przez nich przypadków nieuczciwego

•

zachowania; oraz
Komunikował pracownikom oczekiwania
BrandSafway co do zgodności z niniejszym Kodeksem
Postępowania, zasadami polityki BrandSafway oraz
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PROCEDURA PO ZGŁOSZENIU

I. Dochodzenie

zgodnie z prawem lokalnym, i zastosowanie

BrandSafway będzie niezwłocznie wszczynać dochodzenia

odpowiednich środków w tym nawet zawieszenie (o

dotyczące zgłaszanych przypadków nieuczciwych

ile jest dopuszczalne zgodnie z prawem lokalnym) lub

zachowań, w tym podejrzeń co do naruszenia niniejszego

rozwiązanie stosunku pracy lub wszczęcie stosownych

Kodeksu Postępowania. Dochodzenia wymagają

postępowań karnych lub cywilnych w oparciu o

współpracy i dyskrecji wszystkich zaangażowanych w nie

obowiązujące przepisy prawa. Gdy będzie to wskazane,

osób.

przypadki naruszeń Kodeksu Postępowania mogą zostać

•

Rola Osoby Odpowiedzialnej za Kwestie Zgodności

skierowane do odpowiednich organów w celu wszczęcia

– Osoba Odpowiedzialna za Kwestie Zgodności

postępowania karnego, postawienia zarzutów lub

jest odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń w

ewentualnie dochodzenia odszkodowania. W oparciu o

sprawach nieuczciwych zachowań, niemniej jednak

prawo lokalne, pracownicy BrandSafway mogą podlegać

może delegować niektóre czynności dochodzeniowe

środkom dyscyplinarnym również za takie naruszenia

na innych. Informacje dotyczące dochodzenia będą

Kodeksu Postępowania, jak:

przechowywane z zachowaniem poufności. Jeśli
będzie to wymagane przepisami prawa, zalecane
przez prawników BrandSafway lub z innych przyczyn

•

zgoda na naruszanie Kodeksu Postępowania lub
współudział w takich naruszeniach;
umyślne zatajanie informacji lub przedstawianie

wskazane, Osoba Odpowiedzialna za Kwestie

podczas dochodzenia informacji nieprawdziwych

Zgodności może zgłosić sprawę objętą dochodzeniem i

lub wprowadzających w błąd;

przekazać niezbędne informacje stosownym organom
zewnętrznym lub innym osobom w BrandSafway,

•

•

które będą potrzebować takich informacji.

•
•

naruszenie Kodeksu Postępowania wynikające z
braku odpowiedniego nadzoru nad podwładnymi;
podjęcie środków odwetowych wobec osób, które

Rola pracowników – Współpraca pracowników i

dokonały zgłoszenia przypadków nieuczciwego

poufność dochodzeń są kluczowe dla efektywnego

zachowania .

wdrożenia Kodeksu Postępowania. Wszyscy
pracownicy powinni współpracować z osobami
prowadzącymi dochodzenia dotyczące nieuczciwych
zachowań i szanować poufność dochodzenia.
II. Kary za naruszenia Kodeksu
Kodeks Postępowania jest traktowany bardzo poważnie.
Naruszenia Kodeksu Postępowania mogą stanowić
podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
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PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI

Klienci, dostawcy, konkurenci i pracownicy BrandSafway

II. Kontakty z kontrahentami i dostawcami

powinni być traktowani uczciwie i sprawiedliwie.

Działania BrandSafway na rynku nie mogą cechować się

Manipulowanie, zatajanie informacji, nadużywanie

faworyzowaniem czy też wywieraniem niedopuszczalnego

informacji poufnych, wprowadzanie w błąd co do faktów

wpływu. Kontrahenci i dostawcy powinni być wybierani w

i inne przykłady nieuczciwego traktowania nie mogą być

oparciu o jasne i obiektywne kryteria. Pod uwagę należy

stosowane w celu uzyskania korzyści kosztem innych przez

brać m.in. cenę, jakość towarów i usług, plan dostaw,

osoby działające na rzecz BrandSafway.

reputację co do etycznego postępowania oraz wysokie
standardy ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

I. Społeczna odpowiedzialność

BrandSafway oczekuje, że jego kontrahenci, dostawcy,

BrandSafway wierzy w dużą wagę zaangażowania

agenci i przedstawiciele będą przestrzegać niniejszego

społecznego i wyraża swoje poparcie dla praw człowieka

Kodeksu Postępowania, obowiązującego prawa i innych

oraz zobowiązuje się do unikania praktyk biznesowych,

istotnych zasad polityki BrandSafway.

które mogłyby stanowić naruszenie praw człowieka.
Oznacza to staranne zarządzanie takimi kwestiami

III. Niestosowne gratyfikacje i korupcja

jak opieka nad pracownikami, ochrona środowiska,

Łapówki oraz niestosowne gratyfikacje, takie jak

bezpieczeństwo i zdrowie oraz potencjalny wpływ działań

gratyfikacje lub prezenty, dawane w celu uzyskania

BrandSafway na społeczności lokalne.

korzyści, nie są akceptowalne w żadnych okolicznościach.

BrandSafway zachęca pracowników, choć nie wymaga tego

BrandSafway zdecydowanie zakazuje oferowania

od nich, do aktywności na rzecz ich społeczności lokalnych,

łapówek i niestosownych gratyfikacji we wszystkich

w tym poprzez działalność charytatywną lub polityczną

relacjach biznesowych, we wszystkich państwach świata,

w takim zakresie, w jakim będzie to do pogodzenia

zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Pod

z obowiązkami pracowniczymi wobec BrandSafway.

pojęciem niestosownych gratyfikacji rozumiemy także

Jednakże wobec żadnego pracownika nie powinno się

drobne gratyfikacje wręczane często przedstawicielom

wywierać presji bądź też wymagać od niego aktywności na

administracji państwowej w celu przyspieszenia transakcji,

rzecz społeczności lokalnych czy też poświęcania jego czasu

niezależnie od tego, czy tego rodzaju gratyfikacje są

lub środków finansowych na działalność charytatywną lub

dopuszczalne prawnie lub zwyczajowo w danym miejscu.

polityczną.
Fundusze i aktywa należące do BrandSafway mogą być

Niestosownych gratyfikacji nie należy mylić z rozsądnymi i

przeznaczane na cele charytatywne lub polityczne tylko w

ograniczonymi podarunkami lub rozrywką oraz wydatkami

zgodzie z odpowiednimi zasadami polityki BrandSafway.

na wyjazdy służbowe, powiązanymi z promocją działalności
BrandSafway, o ile zasady polityki odbiorcy nie zakazują
tego rodzaju podarunków. Są one dopuszczalne na
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podstawie tego Kodeksu Postępowania oraz innych zasad
polityki BrandSafway lub zasad regionalnych, takich

•

dostawców;
Nieprawidłowego wykorzystywania zasobów

jak zasady podróży i rozrywki czy zasady refundowania

BrandSafway, pozycji pracownika lub jego wpływów

wydatków na cele służbowe. Należy jednak pamiętać,

w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub promocji

że oferowanie gratyfikacji, prezentów czy organizowanie

działalności lub interesów podmiotu innego niż

rozrywki w celu uzyskania korzyści biznesowych jest
stanowczo zakazane.

•

Napiwki i gratyfikacje za usługi mogą być wręczane w

•

zgodzie z prawem i miejscowymi zwyczajami; należy
jednak mieć na uwadze kontekst, w jakim takie napiwki

•

BrandSafway;
Konkurowania lub pracy na rzecz konkurenta
BrandSafway;
Wykorzystywanie informacji poufnych („insider
trading”); lub
Innej sytuacji, w której interes osobisty pracownika

i gratyfikacje są wypłacane, tak aby uniknąć posądzenia

może odbiegać od najlepiej pojętych interesów

o wręczanie łapówek. Opłaty i prowizje nie mogą być

BrandSafway.

wypłacane, jeśli ich rozmiar lub metoda płatności
sugerują, że ma dojść do wręczenia łapówki. Wszystkie

Należy unikać konfliktów interesu bez szczególnego

płatności muszą być jasno i precyzyjnie ujęte w księgach

zatwierdzenia. W razie wątpliwości, co do tego, czy dana

rachunkowych BrandSafway. Jeśli wymagana jest

transakcja jest właściwa lub zachodzi możliwość konfliktu

jakakolwiek płatność w okolicznościach, co do których

interesów, należy skonsultować się z managerem lub

istnieją wątpliwości, należy zasięgnąć porady managera lub

Osobą Odpowiedzialną za Kwestie Zgodności. Trudne

Osoby Odpowiedzialnej za Kwestie Zgodności.

jest przedstawienie wszystkich okoliczności i warunków,
które mogą być rozumiane jako konflikt interesów.

IV. Konflikt interesów

Niejednoznaczne przypadki będą rozsądnie analizowane

Pracownicy BrandSafway powinni starać się, by ich

biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Jeśli

działalność osobista lub inne obowiązki zawodowe nie były

istnieje wyraźna możliwość pojawienia się konfliktu

w konflikcie z ich zobowiązaniami wobec BrandSafway.

interesów, pracownikowi zostanie wyznaczony odpowiedni

Każdy pracownik BrandSafway jest zobowiązany do

czas na usunięcie konfliktu. W niektórych państwach,

unikania jakichkolwiek działań, które mogłyby stanowić

pewne działania prowadzące do konfliktu interesów

konflikt interesów lub do niego prowadzić.

są zabronione prawnie, w związku z czym pracownicy,
osoby zarządzające i dyrektorzy nie powinni podejmować

Do konfliktu interesów dochodzi, gdy prywatne interesy

jakichkolwiek działań, które mogłyby prowadzić do

jednostki kolidują lub są sprzeczne w jakikolwiek sposób

naruszenia obowiązujących właściwych przepisów prawa.

z interesami BrandSafway. Kiedy pracownik, osoba
zarządzająca lub dyrektor podejmują działania lub mają

V. Ujawnienie potencjalnego konfliktu interesów

interesy sprzeczne z celami i efektywnym wykonywaniem

Pracownicy zaangażowani w działalność lub relacje

jego lub jej pracy, może dojść do konfliktu interesów.

mogące prowadzić do potencjalnego konfliktu interesów

Potencjalny konflikt interesów może dotyczyć przykładowo:

muszą ujawnić potencjalny konflikt niezwłocznie po jego

Reprezentowania BrandSafway w sprawach, w których

powstaniu, w celu zbadania i zatwierdzenia przez zarząd,

pracownik ma interes osobisty lub finansowy;

aby chronić najlepsze interesy BrandSafway. Jeśli będzie to

Kierowania zleceń do dostawców, w których

wymagane, ujawnienie powinno zostać dokonane w formie

pracownik lub bliscy członkowie jego rodziny są

pisemnej.

•
•

zaangażowani osobiście lub finansowo w inny sposób

•

niż poprzez posiadanie udziału kapitałowego w spółce

VI. Zatrudnienie na zewnątrz BrandSafway

publicznej poniżej 1%;

Dodatkowe zatrudnienie pełnoetatowych pracowników,

Oczekiwania korzyści osobistych lub prezentów,

osób zarządzających i dyrektorów BrandSafway nie jest

które mogłyby oddziaływać na osąd w sprawach

wskazane i w pewnych wypadkach może być niezgodne z

biznesowych, od klientów, podwykonawców lub

prawem. Umowa o pracę lub inna umowa z BrandSafway
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może zakazywać dodatkowego zatrudnienia. Jeśli jednak

podchodzić z ostrożnością. O ile nie jest to zabronione

dodatkowe zatrudnienie nie jest zakazane umownie ani

przepisami prawa, żadna osoba zarządzająca, dyrektor ani

prawnie, dodatkowe zatrudnienie nie jest zabronione jeżeli

pracownik nie może wręczać lub przyjmować jakichkolwiek

nie będzie ono kolidować z obowiązkami pracowniczymi

nadmiernych podarunków ani oferować lub korzystać

wobec BrandSafway i nie prowadzi do konfliktu z

z nietypowej gościnności, hojnej rozrywki lub innych

interesami BrandSafway. Pełnoetatowi pracownicy, osoby

przysług od osób trzecich, które są sprzeczne z prawem,

zarządzające i dyrektorzy BrandSafway nigdy nie mogą

niestosowne, przyznawane w gotówce lub równoważnej

pracować na rzecz konkurentów, dostawców lub klientów

formie, na zasadzie quid pro quo lub które mogą w inny

BrandSafway. Jeśli pozostają Państwo w dodatkowym

sposób wpływać lub sprawiać wrażenie, że wpływają na

zatrudnieniu prosimy o zgłoszenie tego do Zarządu

osąd biznesowy odbiorcy.

Państwa pracodawcy,
Podarunki, przysługi i rozrywka mogą być wręczane
VII. Uczestnictwo w podmiotach zewnętrznych

innym na koszt BrandSafway, tylko jeżeli spełniają one

Pracownicy BrandSafway odpowiedzialni za transakcje

następujące warunki:

z osobami trzecimi nie mogą uczestniczyć osobiście

•

Są zgodne z akceptowaną przez BrandSafway praktyką

ani finansowo w spółkach lub przedsiębiorstwach, z

gospodarczą i zostały właściwie ujęte w księgach i

którymi BrandSafway prowadzi interesy lub konkuruje.

rejestrach BrandSafway;

Posiadanie akcji w spółkach publicznych nie jest uważane

•

akcji mogłaby wpływać na osąd pracownika w sprawach
dotyczących BrandSafway.

Zostały udzielone w takiej formie i w na tyle
ograniczonej wartości, że nie będą postrzegane jako

za naruszenie powyższego zakazu, chyba że wartość

•

łapówka;
Nie są niezgodne z obowiązującym prawem lokalnym
lub ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi lub

VIII. Funkcje kierownicze w podmiotach zewnętrznych
Naszym pracownikom, osobom zarządzającym i

•

społecznymi; oraz
Publiczne ujawnienie faktów, w tym tożsamości

dyrektorom nie wolno pełnić funkcji dyrektorów,

odbiorcy, nie skompromituje ani BrandSafway, ani

powierników, doradców lub konsultantów w jakichkolwiek

odbiorcy.

jednostkach gospodarczych (nie dotyczy to organizacji
non-profit i charytatywnych) bez uprzedniej zgody Osoby

XI. Pożyczki

Odpowiedzialnej za Kwestie Zgodności. Zgoda taka nie

Pożyczanie pieniędzy BrandSafway komukolwiek, w tym

powinna być jednak nieuzasadnienie odmawiana.

osobom zarządzającym, dyrektorom i pracownikom
BrandSafway oraz osobom trzecim wymaga uprzedniej

IX. Interesy BrandSafway

zgody Zarządu lub wyznaczonego komitetu.

Pracownicy, osoby zarządzające i dyrektorzy są zobowiązani
wobec BrandSafway do realizacji interesów BrandSafway i
nie mogą:

•

samemu korzystać z okazji biznesowych, które się
nadarzyły poprzez użycie mienia, informacji lub

•
•

pozycji BrandSafway;
korzystać z mienia, informacji lub pozycji BrandSafway
w celu osiągnięcia korzyści osobistych; oraz
konkurować z BrandSafway.

X. Podarunki, przysługi i zapewnianie rozrywki
Biznesowe podarunki, przysługi i zapewnienie rozrywki
nie mogą przeszkadzać w utrzymywaniu zdrowych
i obiektywnych relacji biznesowych i należy do nich
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PRZESTRZEGANIE
PRZEPISÓW PRAWA

BrandSafway przestrzega uczciwych i etycznych

wysokie kary pieniężne, a nadto w niektórych Państwach

praktyk biznesowych i zasady zgodności ze wszystkimi

kara pozbawienia wolności.

obowiązującymi przepisami prawa. Naruszanie lokalnych
przepisów prawa może powodować przestoje w pracy,

II. Kontrola handlu, sankcje, prawo antybojkotowe

godzić w reputację BrandSafway oraz prowadzić do

Wiele z państw, w których działa BrandSafway, posiada

pociągnięcia BrandSafway do odpowiedzialności karnej

prawo regulujące import i eksport lub przepisy regulujące

lub cywilnej i (w odniesieniu do niektórych państw)

sankcje ekonomiczne bądź bojkot ekonomiczny. Aby

utraty przywilejów eksportowych. Dodatkowo, w

postępować zgodnie z przepisami regulującymi import i

przypadku naruszenia prawa karnego również pracownicy

eksport, istotne jest rozeznanie, jakie towary BrandSafway

BrandSafway mogą zostać ukarani karą, w tym grzywny lub

wywozi/przywozi, do kogo/od kogo i w jakie miejsce są one

pozbawienia wolności za takie naruszenie.

eksportowane. Przepisy antybojkotowe zabraniają spółkom
i jednostkom uczestniczyć w jakichkolwiek sankcjach lub

I. Przepisy prawa ochrony konkurencji i

bojkotach, którym sprzeciwia się dane państwo. Wezwania

antymonopolowego

do bojkotu mogą być otrzymywane w wielu formach i są

Prawo ochrony konkurencji i antymonopolowe chroni

spotykane w zaproszeniach do składania ofert, projektach

swobodę działalności gospodarczej i zabrania działań,

umów, ofertach zakupu, akredytywach oraz dokumentach

które ograniczają handel lub uczciwą konkurencję.

przewozowych i instrukcjach. O ile niektóre z wezwań

Przepisy te są stosowane na każdym szczeblu działalności

do bojkotu są oczywiste, inne posługują się językiem nie

gospodarczej BrandSafway. Zwalczają one takie praktyki,

wprost.

jak nadużycie pozycji rynkowej, zmowy cenowe, podział
rynku czy zmowy przetargowe. Zdecydowanie zakazuje

III. Kontakty z organami administracji

się pracownikom, osobom zarządzającym i dyrektorom

BrandSafway może prowadzić operacje biznesowe

BrandSafway negocjowania i zawierania jakichkolwiek

z organami administracji oraz przedsiębiorstwami

porozumień z konkurentami w odniesieniu do takich

państwowymi. W każdej tego typu relacji pracownicy

kwestii jak ceny towarów lub usług, podział rynków,

BrandSafway muszą stosować się do najwyższych

terytoriów lub konsumentów, bojkotowanie niektórych

standardów etycznych i przestrzegać wszystkich

klientów lub dostawców, ograniczanie lub inne formy

obowiązujących przepisów prawa, które dotyczą

kontroli produkcji bądź ograniczanie handlu w inny sposób

kontaktów z przedstawicielami organów administracji,

lub podejmowanie grabieżczych lub antykonkurencyjnych

w tym Brytyjską Ustawę o Zagranicznych Praktykach

praktyk biznesowych zakazanych przepisami prawa.

Korupcyjnych, która zabrania bezpośredniego lub

Na spółki oraz ich pracowników biorących udział w tego

pośredniego wręczania przedstawicielom zagranicznych

typu praktykach mogą zostać nałożone surowe kary, w tym

rządów i zagranicznym kandydatom politycznym
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jakichkolwiek korzyści majątkowych w celu pozyskania lub

Żaden dyrektor, osoba zarządzająca ani pracownik

uzyskania biznesu. Pracownicy BrandSafway prowadzący

BrandSafway, który posiada istotne informacje poufne

działalność poza USA muszą znać postanowienia Brytyjskiej

odnoszące się do BrandSafway nie może, bezpośrednio

Ustawy o Korupcji i Ustawy o Zagranicznych Praktykach

lub poprzez członków rodziny lub inne osoby i jednostki,

Korupcyjnych. W kontaktach z legislatorami, urzędami

nabywać lub sprzedawać papierów wartościowych

regulacyjnymi, przedstawicielami administracji lub

BrandSafway (innych niż zbywanie/nabywanie na

innymi urzędnikami publicznymi, partiami politycznymi,

podstawie zatwierdzonego wcześniej planu handlowego

działaczami partyjnymi lub kandydatami politycznymi

zgodne z Przepisem SEC 10b5-1 wydanym przez

z jakichkolwiek państw, pracownicy BrandSafway

Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd

nie mogą angażować się w jakąkolwiek działalność

– tam gdzie ma on zastosowanie), ani podejmować

nakierowaną na pozyskanie, utrzymanie lub kierowanie

innych działań w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub

biznesem, niestosowne wpływanie na jakąkolwiek z

majątkowej na podstawie tej informacji poufnej lub też

tych osób lub ich związki w celu podjęcia działań lub

przekazywać takiej informacji osobom spoza BrandSafway,

zaniechać podjęcia wymaganych od nich działań lub

w tym rodzinie i znajomym. Ponadto, żaden dyrektor,

oddziaływania w inny sposób na wykonywanie przez

osoba zarządzają ani pracownik, nie może nabywać

nich obowiązków. Co do zasady, podarunki i inne

lub zbywać papierów wartościowych firmy, z którą

korzyści majątkowe nie mogą być wręczane żadnym

BrandSafway prowadzi interesy, jak chociażby klient czy

przedstawicielom władzy ustawodawczej, sądowniczej i

dostawca, w przypadku gdy powziął on istotną informację

wykonawczej, niezależnie od okoliczności. Zasada ta ma

poufną na temat tej firmy w trakcie wykonywania swoich

zastosowanie wszędzie tam, gdzie BrandSafway prowadzi

obowiązków zawodowych aż do momentu, gdy informacja

działalność gospodarczą, nawet jeśli podarunki lub

ta stanie się publicznie dostępna bądź utraci charakter

korzyści udzielane są przez pracowników BrandSafway

informacji istotnej.

na rzecz zagranicznych przedstawicieli rządowych lub
quasi-rządowych w celu ułatwienia lub przyspieszenia

Informacja jest poufna, dopóki nie zostanie udostępniona

rutynowych czynności, (nie mających na celu przyznanie

inwestorom poprzez złożenie do Komisji Papierów

lub skłonienie do kontynuowania biznesu), mimo że mogą

Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange

być dopuszczalne zwyczajowo lub przez lokalne prawo.

Commission) lub opublikowana przez BrandSafway

BrandSafway oczekuje, że także ich partnerzy zewnętrzni,

w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym. Termin „istotna

dystrybutorzy i przedstawiciele będą w trakcie działania

informacja” obejmuje informacje o znaczących nowych

w imieniu BrandSafway przestrzegać niniejszego Kodeksu

rynkach, danych dotyczących sprzedaży i zysków, ważnych

Postępowania i zasad polityki BrandSafway .

umowach, planach fuzji i przejęć. Obejmuje także ważne
informacje poufne o spółkach, z którymi BrandSafway

IV. Informacje poufne, Insider Trading i Tipping
Przepisy o tzw. “insider trading” zakazują nabywania i
zbywania akcji oraz papierów wartościowych przez osoby,
które posiadają istotne informacje poufne o emitencie,
jak również ujawniania istotnych informacji poufnych
o emitencie innym osobom zajmującym się obrotem
papierami wartościowymi. Transakcje takie są powszechnie
określane jako „insider trading” lub „tipping”. „Insider
trading” oraz „tipping” narażają BrandSafway oraz osoby
prowadzące takie działania na poważne konsekwencje na
gruncie prawa cywilnego oraz karnego, w tym wysokie
odszkodowania i sankcje, w tym kary i pozbawienie
wolności.
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prowadzi interesy.

RAPORTOWANIE

I. Dokumenty i rejestry

Pracownicy zaangażowani w tworzenie lub rejestrowanie

Rejestry, raporty i deklaracje podatkowe BrandSafway

transakcji finansowych są odpowiedzialni za zapewnienie,

muszą być sporządzane dokładnie, zgodnie z prawdą i

że wszystkie transakcje są niezwłocznie, prawidłowo i

kompletnie. Pracownicy BrandSafway muszą zapewnić, że:

kompletnie zapisane w księgach i rejestrach BrandSafway,

•
•
•

Wszystkie rachunki, płatności i inne operacje księgowe

w celu sporządzenia sprawozdań finansowych w zgodzie z

lub wewnętrzne są zgodne z umowami z klientami

zasadami polityki finansowej i księgowej BrandSafway lub

oraz przeszły stosowne procedury zatwierdzające.

z zasadami szczególnymi, właściwymi dla Państwa miejsca

Nie zostaną ustanowione, dla jakichkolwiek celów,

pracy lub działalności, z prawem lokalnym i Amerykańskimi

żadne niezarejestrowane lub nieujawnione aktywa i

Ogólnie Akceptowanymi Zasadami Księgowymi (o ile mają

fundusze.

zastosowanie) oraz w celu określenia przyczyn nabycia

Nie będą dokonywane żadne wypłaty z rachunku w

wszystkich aktywów BrandSafway.

żaden sposób oprócz czeków i innych akceptowanych

•

•

•

narzędzi dostępowych do środków pieniężnych

Żaden z pracowników BrandSafway nie może stosować

stosowanych zwyczajowo przez największe banki

przymusu, wprowadzać w błąd lub oszukańczo wpływać

i tylko wtedy, gdy są one dokonywane przez

na niezależnych audytorów odpowiedzialnych za

upoważnionych pracowników a nadto żaden czek

przeprowadzanie audytu lub kontroli sprawozdań

nie zostanie wystawiony bez określenia kwoty lub na

finansowych BrandSafway.

nieokreślonego odbiorcę.
Do ksiąg i rejestrów BrandSafway nie zostaną

III. Dokumentacja

wprowadzone, bez względu na przyczynę, żadne

Dokumentacja dla transakcji, taka jak faktury, zlecenia

fałszywe lub pozorowane wpisy, i że żaden pracownik

czeków, sprawozdania z kosztów podróży służbowej, musi

nie podejmuje działań, które mogą skutkować takim

dokładnie i w całości opisywać daną transakcję. Fundusze

wpisem.

BrandSafway nie mogą być wypłacane ze świadomością,

Nie zostanie zatwierdzona ani dokonana żadna

że jakakolwiek część płatności będzie użyta w celu innymi,

płatność, której jakakolwiek część miałaby

niż wynikający z dokumentacji do danej transakcji.

zostać przeznaczona na cel inny niż ujawniony w

Dokumentacja powinna być dokładna i przechowywana w

dokumentacji związanej z tą płatnością.

zgodzie przepisami prawa i zasadami polityki BrandSafway.

Dokumenty i rejestry będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami o przechowywaniu

Stanowczo zakazuje się pracownikom BrandSafway

dokumentacji.

dokonywania zmian, niszczenia i fałszowania dokumentów
i rejestrów w celu utrudniania lub wpływania na

II. Procedury księgowe i kontrole

prowadzone dochodzenie lub prawidłowe zarządzanie
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w jakichkolwiek kwestiach należących do właściwości

odpowiedniego postępowania karnego lub cywilnego w

jakiegokolwiek organu administracji.

oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

IV. Wprowadzanie w błąd, fałszowanie dokumentów i
oszustwo
Jest istotne, aby każde oszustwo zostało wykryte, zgłoszone
i przede wszystkim, aby udało się mu zapobiec. Nikt nie
powinien tłumaczyć ani rozważać wprowadzania w błąd
co do faktów lub fałszowania dokumentów. Naruszenia
niniejszego Kodeksu Postępowania i zasad punktu IV,
mogą stanowić podstawę do zastosowania środków
dyscyplinarnych, w tym nawet zawieszenia (o ile jest
dopuszczalne zgodnie z prawem lokalnym) lub rozwiązania
stosunku pracy wobec sprawcy, a także wszczęcia
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MAJĄTEK SPÓŁKI

Zabezpieczenie aktywów BrandSafway jest obowiązkiem
wszystkich pracowników, osób zarządzających i dyrektorów
BrandSafway. Pracownicy BrandSafway muszą korzystać z
tych aktywów i utrzymywać je z troską i poszanowaniem,
chroniąc je jednocześnie przed zniszczeniem i nadużyciami.
Do aktywów BrandSafway zalicza się nie tylko aktywa
materialne, sprzęt i asortyment, ale także inne aktywa
takie jak papiery wartościowe i gotówka, sprzęt biurowy
oraz systemy dostaw i systemy informatyczne. Zalicza się
do nich także własność intelektualną, np. listy klientów,
informacje o cenach, oprogramowanie, patenty, znaki
towarowe, prawa autorskie, informacje poufne i knowhow.
I. Towary i usługi
Towary i usługi BrandSafway stanowią własność
BrandSafway. Wkład pracowników w okresie ich
zatrudnienia w rozwój, usprawnienie i wdrażanie
produktów i usług BrandSafway stanowi własność
BrandSafway, i pozostaje nią także po rozwiązaniu umowy z
danym pracownikiem.
II. Fundusze
Pracownicy, osoby zarządzające i dyrektorzy są osobiście
odpowiedzialni za wszystkie fundusze BrandSafway im
powierzone. Do funduszy BrandSafway zaliczane są m.in.
pieniądze, czeki, karty kredytowe i płatnicze, przekazy
pieniężne, opłaty pocztowe, rachunki, roszczenia o zwrot
kosztów, zobowiązania, wierzytelności, szacunki, wypłaty,
roszczenia o zwrot wydatków i faktury. Pracownicy muszą
z uwagą chronić, wykorzystywać i rejestrować fundusze
BrandSafway poprzez:
• przestrzeganie zasad polityki BrandSafway
dotyczących bezpieczeństwa funduszy BrandSafway;

•

•
•

zapewnianie, że BrandSafway otrzymuje usługę/
towar dobrej jakości w zamian za fundusze
BrandSafway lub nakłady z osobistego majątku
pracowników, które zostaną następnie pokryte
przez BrandSafway;
ubieganie się o zwrot wydatków, które są rozsądne,
rzeczywiste i zatwierdzone; oraz
zapewnianie, że dokumentacja, którą BrandSafway
zatwierdził, odzwierciedla prawidłowe korzystanie
z funduszy BrandSafway i jest dokładna, rzetelna i
sporządzana na czas.

III. Komputery, serwery i oprogramowanie
Komputery, serwery, elektroniczne systemy medialne
należące do BrandSafway oraz wszystkie informacje
wprowadzane do systemów komputerowych
BrandSafway stanowią własność BrandSafway, w
zgodzie z obowiązującymi przepisami. Systemy poczty
e-mail, systemy komunikacji elektronicznej i dostęp
do Internetu powinny być wykorzystywane w sposób
efektywny, etyczny, nieobraźliwy i zgodny z prawem
w celu prowadzenia działalności spółki. BrandSafway
może okazjonalnie zezwalać na używanie poczty e-mail
i Internetu w celach osobistych, pod warunkiem, że
użytek taki jest efektywny, etyczny, nieobraźliwy i
zgodny z prawem oraz nie koliduje z prowadzeniem
działalności przez BrandSafway i wypełnianiem przez
pracowników ich obowiązków służbowych. Pracownicy
powinni przestrzegać właściwych zasad polityki
BrandSafway lub zasad szczególnych właściwych dla
Państwa miejsca pracy lub działalności i korzystać z tych
zasobów dla celów osobistych zdroworozsądkowo i
powściągliwie. Naruszenie tych reguł stanowi naruszenie
niniejszego Kodeksu Postępowania i może skutkować
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odebraniem dostępu do niektórych bądź wszystkich
zasobów na użytek osobisty. Każda próba wyłączenia
lub obejścia systemu zabezpieczeń komputerowych
BrandSafway może stanowić podstawę do zastosowania
środków dyscyplinarnych, w tym nawet, zawieszenia (o
ile jest dopuszczalne zgodnie z prawem lokalnym) lub
rozwiązania stosunku pracy wobec sprawcy.
Coraz większa ilość państw coraz bardziej rygorystycznie
reguluje zbieranie, przetwarzanie i korzystanie z danych
osobowych (imię i nazwisko, prywatne i służbowe
dane kontaktowe itp.). Pracownicy BrandSafway muszą
przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w
miejscach, z których dane osobowe są pobierane i w
których są one przetwarzane lub wykorzystywane, a także
postępować zgodnie z zasadami polityki BrandSafway i
właściwymi zobowiązaniami umownymi.
Korzystanie z portali społecznościowych może stanowić
wartościowe narzędzie. Jednakże, jeśli będzie ono
dokonywane w sposób nieprawidłowy, może narazić
BrandSafway na dodatkowe ryzyko. Pracownicy nie mogą
nigdy używać portali społecznościowych do zamieszczania
informacji o BrandSafway bez odpowiedniego
zatwierdzenia. Pracownicy, osoby zarządzające i dyrektorzy
nie powinni zakładać (pośrednio lub bezpośrednio) w
imieniu BrandSafway jakichkolwiek kont na portalach
społecznościowych oraz komunikować się i zamieszczać
jakichkolwiek treści na takich portalach w imieniu
BrandSafway. Jeśli zauważycie Państwo jakiekolwiek wpisy
na portalach społecznościowych, które mogą wprowadzać
w błąd co do informacji na temat BrandSafway, prosimy
o zawiadomienie Państwa managera lub Osoby
Odpowiedzialnej za Kwestie Zgodności.
IV. Informacje zastrzeżone i poufne
Wszyscy pracownicy, osoby zarządzające i dyrektorzy są
zobowiązani do zabezpieczenia informacji zastrzeżonych
i poufnych BrandSafway oraz do chronienia ich przed
nieuprawnionym ujawnieniem. Jeśli BrandSafway
związany jest surowszymi zobowiązaniami wynikającymi
z jakiejkolwiek umowy, pracownicy, osoby zarządzające
i dyrektorzy powinni przestrzegać tych surowszych
zobowiązań. Obowiązek ten pozostaje w mocy także po
zakończeniu zatrudnienia, niezależenie od przyczyn.
Do informacji poufnych zalicza się wszystkie niepubliczne
informacje odnoszące się do BrandSafway, w tym m.in.
informacje o nieogłoszonych produktach, informacje
biznesowe i finansowe, plany zbycia i nabycia aktywów,
pozycja rynkowa, strategia biznesowa, informacje
o konsumentach, koszty produkcji i wszystkie inne
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niepubliczne informacje, których ujawnienie mogłoby być
przydatne dla konkurencji lub szkodliwe dla BrandSafway,
naszych klientów i dostawców.
Do informacji zastrzeżonych zalicza się patenty, znaki
towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe i wszelkie
inne wrażliwe lub prywatne techniczne, finansowe i
biznesowe informacje. Nieuprawnione ich ujawnienie
może pozbawić je wartości lub dać innym nieuzasadnioną
przewagę.
Zastrzeżone i poufne informacje BrandSafway nie mogą
być nikomu ujawnione bez odpowiedniej zgody. Informacje
zastrzeżone i poufne należy przechowywać w sposób
zapewniający ich ochronę i bezpieczeństwo. W toku
normalnych czynności gospodarczych dostawcy, klienci i
konkurenci mogą czasem ujawniać Państwu informacje
poufne dotyczące ich działalności gospodarczej. Należy
szanować poufność takich informacji.
Zasadniczo, gromadzenie publicznie dostępnych informacji
o konkurentach lub korzystanie z nich podczas prowadzenia
działalności nie jest niezgodne z prawem lub nieuczciwe.
Informacje o konkurentach muszą być jednak gromadzone
w zgodzie z zasadami etyki i przepisami prawa chroniącymi
informacje zastrzeżone konkurentów. Dla przykładu,
dopuszczalne jest pobieranie takich informacji ze źródeł
publicznie dostępnych, takich jak strony internetowe,
reklamy, broszury lub publiczne prezentacje, ale nie będzie
dopuszczalne używanie przez pracowników informacji
zastrzeżonych ich byłego pracodawcy, nawet jeśli
pracodawca ten był naszym konkurentem. BrandSafway
szanuje zastrzeżone i poufne informacje naszych
konkurentów i oczekuje, że pracownicy BrandSafway nie
będą pozyskiwać takich informacji.
V. Zapobieganie kradzieżom
Pracownicy, osoby zarządzające i dyrektorzy BrandSafway
są zobowiązani do ograniczania strat wynikających z
możliwych kradzieży lub defraudacji przez stosowanie
zwykłych środków ostrożności i roztropne zarządzanie
majątkiem BrandSafway. Pracownicy, osoby zarządzające
i dyrektorzy są zobowiązani do zamykania dostępu
do wyposażenia, dostaw i materiałów oraz zgłaszania
podejrzanych osób i czynności oraz unikania rozmów na
temat poufnych informacji BrandSafway w obecności
nieuprawnionych osób.

SPOŁECZNOŚĆ
BRANDSAFWAY

Pracownicy BrandSafway reprezentują różne kultury, grupy

fizycznych oraz zastraszania, stosowania przemocy,

etniczne, językowe i style życia. BrandSafway dąży do

dręczenia, stosowania gróźb wyrządzenia szkody fizycznej

pozyskania, rozwijania i utrzymywania kadry, która jest tak

lub przemocy oraz wszelkich innych działań, które mają

różnorodna, jak rynki na których działa i do zapewnienia

cechy groźby lub zachowań wrogich, w miejscu pracy lub w

łatwego do wdrożenia środowiska pracy, uwzględniającego

trakcie wykonywania działalności.

siłę różnorodności oraz dążenie do bycia miejscem wolnym
od dyskryminacji, gdzie pracownicy będą odnosić się do

Wobec osób odpowiedzialnych za molestowanie lub

siebie z szacunkiem.

przyzwalających na nie mogą zostać zastosowane
środki dyscyplinarne, w tym, zawieszenie (o ile jest to

I. Wytyczne dotyczące niedyskryminacyjnego zatrudniania

dopuszczalne prawem lokalnym) lub rozwiązanie stosunku

Wszystkie decyzje pracownicze i biznesowe BrandSafway

pracy.

podejmuje bez dyskryminacji ze względu na wiek,
pochodzenie etniczne, obywatelstwo, niepełnosprawność,

III. Zakaz molestowania seksualnego

płeć, rasę, religię, narodowość, stan cywilny, orientację

BrandSafway wyznaje zasadę, że żaden pracownik,

seksualną, służbę wojskową, status weterana i inne

osoba zarządzająca, dyrektor, ani jakakolwiek inna osoba

cechy. Zakazana jest dyskryminacja w zakresie warunków

związana BrandSafway nie może być ofiarą molestowania

zatrudnienia. Dodatkowo, BrandSafway podejmuje

seksualnego. Dążymy do stworzenia atmosfery w pracy,

działania nakierowane na zwiększanie szans w zatrudnieniu

która będzie promować szacunek, równość płci i która

kobiet, mniejszości, osób z niepełnosprawnościami oraz

będzie wolna od nielegalnych praktyk dyskryminacyjnych,

weteranów.

w tym molestowania seksualnego.

II. Pozytywna atmosfera w miejscu pracy

Zakazane są niepożądane propozycje seksualne/

Zakazane są wszelkich formy molestowania. Dotyczy

molestowanie seksualne, żądania zachowań o charakterze

to także zachowań poniżających, znieważających,

seksualnym oraz inne werbalne lub fizyczne zachowania

zawstydzających i zastraszających pracowników,

o charakterze seksualnym, jak również przedstawianie

odnoszących się do płci, rasy, pochodzenia etnicznego,

obraźliwych treści o charakterze seksualnym w otoczeniu

orientacji seksualnej, niepełnosprawności fizycznej

zawodowym w jakikolwiek sposób. Środki odwetowe

lub psychicznej, wieku, wyznania, statusu weterana,

wobec jakiegokolwiek pracownika, który prawidłowo

narodowości oraz wszelkich innych cech.

zgłasza przypadki dotyczące molestowania seksualnego
lub skargi na molestowanie seksualne, są stanowczo

Dodatkowo, pracownicy BrandSafway nie powinni

zakazane. Po niejawnym dochodzeniu, wobec każdej osoby

stosować jakichkolwiek napaści, wrogich kontaktów

uznanej za sprawcę molestowania seksualnego lub której
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zostanie udowodnione stosowanie środków odwetowych

Internetu i poczta głosowa mogą być monitorowane

mogą zostać zastosowane środki dyscyplinarne, w tym

przez BrandSafway, a nadto BrandSafway może uzyskiwać

zawieszenie (o ile jest to dopuszczalne prawem lokalnym)

do nich dostęp, w zgodzie z obowiązującymi przepisami

lub rozwiązanie stosunku pracy.

prawa, tak aby zapewnić ochronę technologii oraz ochronę
przed nadużyciami i oszustwami, a nadto aby wykrywać

IV. Niewłaściwe relacje

nieuprawniony dostęp lub użycie oraz w innych celach.

Dobrowolne relacje seksualne lub miłosne rodzą ryzyka co
do możliwych nadużyć władzy, jeśli dotyczą członka zarządu

VI. Związki zawodowe i reprezentacja pracownicza

i osoby, nad którą sprawuje on zwierzchnictwo. Nawet

Tam, gdzie istnieje zbiorowe przedstawicielstwo

jeśli nie wywołują negatywnych konsekwencji dla osób

pracowników, BrandSafway stara się budować relacje z

w nie zaangażowanych, związki takie mogą potencjalnie

organizacjami przedstawicielskimi w oparciu o zasady

wywoływać konflikt interesów i narażać takie osoby na

dobrej wiary i wzajemnego szacunku.

oskarżenia ze strony współpracowników o nieuczciwe
czy też faworyzujące zachowania. Wszyscy pracownicy
powinni być świadomi negatywnych konsekwencji relacji
seksualnych lub miłosnych w miejscu pracy. Relacje takie
powinny być dokładnie przeanalizowane przez osoby w
nie zaangażowane, a wszelkie wątpliwości ze strony innych
pracowników, dotyczące zachowania osób pozostających
w takich związkach lub wpływu, jaki mogą one wywierać
na miejsce pracy, powinny zostać zgłoszone osobie
odpowiedzialnej za sprawy kadrowe, chyba że relacje takie
są zakazane przepisami prawa lokalnego.
V. Prywatność w miejscu pracy
BrandSafway szanuje prawo do prywatności pracowników,
osób zarządzających i dyrektorów. Akta osobowe,
informacje umożliwiające identyfikację danej osoby i
wszelkie inne informacje prywatne odnoszące się do
pracowników BrandSafway powinny być przechowywane
jedynie dla celów biznesowych, prawnych i umownych tak
długo, jak jest to wymagane prawem lub dopóki są one
przydatne. Dostęp do akt pracowników jest ograniczony
tylko do upoważnionych pracowników BrandSafway, którzy
mają uzasadnioną potrzebę korzystania z takich informacji.
Dane osobowe pracowników nie mogą być przekazywane
komukolwiek spoza BrandSafway bez stosownego
upoważnienia.
Dbając o poszanowanie prywatności pracowników,
BrandSafway zachowuje prawo do monitorowania
korzystania z majątku BrandSafway, w tym biur, biurek,
szafek, toreb i pojazdów, w zgodzie z obowiązującymi
przepisami prawa. Dodatkowo, środki komunikacji i
systemy komputerowe, takie jak sieci komputerowe,
pliki z danymi, korespondencja e-mail, korzystanie z
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ŚRODOWISKO, ZDROWIE I
BEZPIECZEŃSTWO

Polityka BrandSafway zakłada stworzenie i utrzymywanie
bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy oraz

•

procedur.
Umożliwienia pracownikom podejmowania działań

zarządzanie działalnością tak, aby minimalizować wpływ na

mających na celu oferowanie bezpiecznych towarów

środowisko. BrandSafway będzie przestrzegał wszystkich

i usług klientom i uczestnictwa w sukcesach

wymogów regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i

BrandSafway z zakresu ochrony środowiska oraz

higieny pracy oraz ochrony środowiska. Oczekujemy od

zdrowia i bezpieczeństwa, a nadto do wzmacniania

wszystkich pracowników BrandSafway, aby:

•
•

•

Przestrzegali opublikowanych ostrzeżeń i regulacji.

•

bezpiecznych praktyk i zachowań w miejscu pracy.
Przestrzegania i kontroli miejsc pracy oraz zachowań

Niezwłocznie zgłaszali do odpowiednich osób

pracowników, w tym wzmacniania pozytywnych

zarządzających wszelkie wypadki lub uszczerbki na

zachowań oraz do podejmowania koniecznych

zdrowiu doznane w trakcie pracy oraz wszelkie inne

interwencji w celu zapewnienia, że cele wynikające

obawy dotyczące kwestii ochrony środowiska lub

z zasad ochrony środowiska oraz zdrowia i

bezpieczeństwa.
Czytali, rozumieli i przestrzegali wszystkich zasad

•

bezpieczeństwa są realizowane.
Monitorowania stanu przestrzegania zasad ochrony

polityki BrandSafway w zakresie środowiska, zdrowia

środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa przy

i bezpieczeństwa oraz poradników i periodycznych

uwzględnieniu wiodących i opóźnionych wskaźników,

Biuletynów Bezpieczeństwa i Alarmów.

analizy trendów, wkładu pracowników, uwag komitetu
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dobrych

I. Zasady i program bezpieczeństwa
BrandSafway wyraża bezwzględne przywiązanie do ochrony

•

praktyk biznesowych.
Informowania pracowników, klientów i innych

środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa oraz zdrowia

zainteresowanych o wynikach BrandSafway z zakresu

i dobrego samopoczucia pracowników BrandSafway,

realizacji zasad ochrony środowiska oraz zdrowia i

klientów, innych współpracowników i osób postronnych.

bezpieczeństwa, a nadto o działaniach naprawczych i

Kultura BrandSafway dbania i angażowania wszystkich

prewencyjnych.

pracowników w programy ochrony środowiska, zdrowia

•

Ulepszania programów BrandSafway z zakresu

i bezpieczeństwa będzie nakłaniała do bezpiecznego

ochrony środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa, i

zachowania i aktywnego zwalczania zagrożeń. BrandSafway

działania na rzecz utrzymania wiodącej wydajności w

zobowiązuje się do:

branży.

•

Umożliwienia pracownikom przestrzegania zasad
ochrony środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa

II. Zakaz używania alkoholu i narkotyków w miejscu pracy

poprzez oferowanie im specjalistycznych szkoleń,

Używanie lub nadużywanie alkoholu i innych środków

odpowiedniego wyposażenia i wiodących w branży

odurzających stanowi poważny problem dla pracowników
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oraz dla BrandSafway z uwagi na utratę produktywności w

składowania odpadów oraz przestrzeganie wszystkich

miejscu pracy, wypadki, nieobecności w pracy, spóźnienia

obowiązujących przepisów prawa. Pracownicy, osoby

i spory, jak również koszty ludzkie i zdrowotne dla

zarządzające i dyrektorzy powinni przestrzegać wszystkich

pracowników oraz, ich rodzin i społeczności.

obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do
ochrony środowiska.

Dążymy do zapewnienia bezpiecznego środowiska
pracy, wolnego od uzależnień. Pracownicy, osoby

Systemy prawne niektórych państw przewidują dotkliwe

zarządzające i dyrektorzy muszą stawiać się w pracy w

kary za działania szkodliwe dla środowiska. Mogą one

stanie umożliwiającym im wykonywanie ich obowiązków,

zostać nałożone na BrandSafway oraz pracowników

nie będąc pod wpływem nielegalnych narkotyków oraz

BrandSafway podejmujących takie działania.

alkoholu. Korzystanie, posiadanie i dystrybucja narkotyków
i alkoholu w trakcie pracy, w miejscu działalności
BrandSafway lub miejscu działalności klientów jest
zakazane. Zarząd BrandSafway będzie zgłaszał wszelkie
nielegalne działania odpowiednim organom. Pracownicy,
osoby zarządzające i dyrektorzy muszą zapewnić, że
wszystkie przepisane im leki, które zażywają, w żaden
sposób nie będą oddziaływać lub utrudniać wykonywania
ich obowiązków służbowych.
Dodatkowo od pracowników wymaga się stawienia się na
zapowiedziane lub niezapowiedziane bądź losowe kontrole
na obecność alkoholu lub narkotyków w organizmie, jeśli
takie kontrole są dopuszczalne lokalnym prawem. Jeśli
użycie narkotyków i alkoholu okaże się potwierdzone,
BrandSafway może nałożyć środki dyscyplinarne, w tym
zawiesić pracownika (o ile jest to dopuszczalne prawem
lokalnym) lub rozwiązać stosunek pracy.
III. Ochrona środowiska
BrandSafway dąży do podejmowania wszelkich właściwych
środków w celu zapewnienia, że oferowane przez
BrandSafway produkty, usługi, transport i składowanie
odpadów są zgodne z dobrymi praktykami w zakresie
ochrony środowiska i lokalnymi przepisami regulującymi
ochronę i zarządzanie środowiskiem. Uwzględnia to
delegowanie wykwalifikowanego personelu do zarządzania
programami BrandSafway dotyczącymi kontroli ochrony
środowiska, współpracy z rządowymi i przemysłowymi
grupami w celu wypracowania odpowiednich standardów,
do zarządzania obiektami BrandSafway w celu zmniejszenia
lub wyeliminowania wydzielania zanieczyszczeń, do
informowania pracowników i mieszkańców społeczności
o istotnych kwestiach z zakresu ochrony środowiska,
a nadto uwzględnia to korzystanie tylko z usług
uznanych firm prowadzących działalność w zakresie
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UJAWNIANIE INFORMACJI
OPINII PUBLICZNEJ

W celu zapewnienia, że wszystkie ujawniane opinii

zawsze powinni zachowywać się uczciwie i prawdomównie

publicznej informacje dotyczące m.in. wyników

w kontaktach z takimi organami oraz bezzwłocznie zgłaszać

finansowych, znaczących umów i innych kwestii

wszelkie tego rodzaju zapytania Osobie Zarządzającej

ważnych dla inwestorów, organów regulacyjnych oraz

Działem Prawnym BrandSafway.

opinii publicznej, są prawdziwe i zgodne ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie tego rodzaju

Jeśli nie mają Państwo pewności co do zakresu, w

informacje powinny być ogłaszane za pośrednictwem

jakim jesteście zobowiązani stosować się do żądania w

specjalnych kanałów. Pracownicy BrandSafway oraz

zakresie udzielenia informacji, powinniście się Państwo

osoby trzecie, do których stosuje się niniejszy Kodeks

skonsultować z Osobą Zarządzającą Działem Prawnym

Postępowania, o ile nie zostali do tego upoważnieni, nie

BrandSafway lub z działem prawnym.

mogą omawiać spraw BrandSafway z analitykami rynku
finansowego, przedstawicielami prasy i innych mediów,
urzędnikami państwowymi oraz innymi osobami z
zewnątrz.
I. Zapytania prasowe, kontakt z mediami i relacje z
inwestorami
Rzecznicy prasowi BrandSafway są dostępni w celach
udzielania odpowiedzi na zapytania prasowe i ich
zadaniem jest ochrona przed nieuważnym ujawnieniem
informacji poufnych lub wrażliwych. Pracownicy zawsze
powinni przekierować zapytania prasowe do Wiceprezesa
ds. komunikacji i kreowania marki BrandSafway.
Pracownicy nigdy nie powinni omawiać spraw BrandSafway
z krajowymi lub lokalnymi mediami, o ile nie zostali do tego
specjalnie upoważnieni.
II. Zapytania od organów państwowych
Nasza polityka zakłada współpracę wszystkich pracowników
w przypadku kierowanych przez państwowe i działające z
na rzecz państwa organy i agencje uzasadnionych prawnie
żądań o udzielenie dostępu do informacji Pracownicy
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ZAWIESZENIE STOSOWANIA
KODEKSU POSTĘPOWANIA I
PODSUMOWANIE

ZAWIESZENIE STOSOWANIA KODEKSU POSTĘPOWANIA
Zawieszenie obowiązku stosowania niniejszego Kodeksu
Postępowania będzie udzielane tylko wyjątkowo.
Zawieszenie tego obowiązku wobec osób zarządzających
i dyrektorów może być udzielone tylko przez Zarząd
BrandSafway i będzie niezwłocznie ujawniane, tak
jak wymaga tego Amerykańska Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd, giełda papierów wartościowych
lub inne obowiązujące przepisy prawa. Inni pracownicy
mogą złożyć wniosek o zawieszenie stosowania Kodeksu
Postępowania do Osoby Odpowiedzialnej za Kwestie
Zgodności.
PODSUMOWANIE
Ocena prawidłowości i uczciwości konkretnego zachowania
nigdy nie jest łatwa ani mechaniczna. Niniejszy Kodeks
Postępowania nie ma na celu uregulowania wszystkich
możliwych sytuacji, w których mogą pojawić się
problemy lub niejasności związane z uczciwością. Każdy
pracownik, osoba zarządzająca i dyrektor powinien
aktywnie podchodzić do takich sytuacji, korzystać w
nich ze zdrowego rozsądku, dokładnie zapoznać się ze
sprawą i bezzwłocznie zgłosić wszystkie domniemane
naruszenia. Tylko poprzez stosowanie niniejszego Kodeksu
Postępowania firma BrandSafway będzie mogła utrzymać i
dalej rozwijać uzyskaną już ciężką pracą reputację uczciwie
i etycznie postępującego podmiotu.
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