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W przypadku, gdy któryś z rozdziałów Kodeksu jest dla Ciebie niezrozumiały, zwróć
się do swojego kierownika lub do działu personalnego celem wyjaśnienia ewentualnych
niejasności. Centrum Szkoleniowe McCain oferuje wersję on-line Kodeksu, korzystanie
z której jest bezpłatne i proste w obsłudze. Upewnij się, że rozumiesz w pełni zasady
Kodeksu przed podpisaniem oświadczenia o przyjęciu do wiadomości.

Otrzymałem Kodeks Postępowania firmy McCain Foods i zapoznałem się z jego
treścią, rozumiem też, że zobowiązany jestem do przestrzegania jego zasad.
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Rzetelność Prawość

Uczciwość w prowadzeniu transakcji

Etyka w biznesie się opłaca
Nasze Wartości
•

Pracujemy codziennie, aby wywołać UŚMIECH u naszych klientów i konsumentów

•

Cenimy nieustanne doskonalenie naszych pracowników, naszych produktów i naszej firmy

•

Pracujemy w duchu „Wszystko jest możłiwe”, dlatego próbujemy, choć nie zawsze się
udaje. To nie popełniane błędy, a zaniechanie starań jest porażką

•

Mamy odwagę odróżniać się: liczą się nowe pomysły, innowacyjność i zróżnicowanie

•

Cenimy pracę zespołową i dzielenie się pomysłami

•

Zdobywamy nowe rynki tworzymy przewagę przez wykorzystanie naszego globalnego
zasięgu

•

Wierzymy, że uczciwość, prawość i rzetelność w postępowania są nieodzowne dla
naszego sukcesu – uczciwe postępowanie jest gwarancją dobrego biznesu

•

„Pijemy miejscowe wino” – jesteśmy wielokulturowi, troszczymy się o naszych
pracowników, nasze rodziny i lokalną społeczność

•

Szczycimy się tym, że jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym
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Nasz sposób działania
Kodeks Postępowania firmy McCain (zwany dalej Kodeksem) ilustruje, w jaki sposób nasze najważniejsze
wartości oraz zaangażowanie w prowadzenie działalności zgodnie z prawem
i zasadami etycznymi
wpływa na podejmowanie decyzji w firmie. Przedstawia on przykładowe sytuacje, jakie możemy napotkać w
codziennej pracy oraz wyjaśnia standardy zachowań, jakich McCain Foods Limited oczekuje od wszystkich
swoich pracowników, a także osób zatrudnionych w bezpośrednich i pośrednich podmiotach zależnych.
Bez względu na to, gdzie pracujemy, rzetelność, prawość i uczciwość stanowią podstawę solidnej reputacji
naszej firmy.

Dobry Biznes
Etyczne postępowanie

Rzetelność Prawość

Uczciwie prowadzone transakcje
Rzetelność, prawość i uczciwie
prowadzone transakcje to wybór
właściwej drogi.

Czego oczekujemy od Ciebie
W celu zachowania dotychczasowej reputacji firmy McCain Foods wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać
wartości McCain, jak również zasad Kodeksu w każdym dniu pracy. Ponadto mamy obowiązek pomagania
sobie nawzajem w zrozumieniu treści Kodeksu i postępowaniu zgodnie z jego zasadami, jak również zgłaszania
potencjalnych naruszeń zasad Kodeksu w momencie ich zaistnienia lub, gdy tylko dowiemy się o ich zaistnieniu.
Przestrzeganie Kodeksu jest warunkiem zatrudnienia pracowników w McCain Foods.

4

Nasz sposób działania
Działania w naszej firmie podejmowane są nie tylko w oparciu o Kodeks, ale również zgodnie
z przepisami prawa oraz osobistą uczciwością. Codziennie przy podejmowaniu każdej decyzji biznesowej i
każdego współdziałania zawsze musimy zadać sobie pytanie, czy działanie, które podejmiemy, będzie zgodne
z Kodeksem, czy będzie legalne, etyczne, a także, czy będzie świadczyć dobrze o nas i przede wszystkim o
naszej firmie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kieruj się wskazówkami zawartymi w tym Kodeksie lub
w innych źródłach informacji, lub zadaj sobie następujące pytanie: Czy chciałbym przeczytać, lub czy chciałbym,
by inni przeczytali o moim postępowaniu w gazecie?
W McCain Foods wprowadzamy w życie postanowienia Kodeksu zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym,
co ma różny wpływ na podejmowane przez nas decyzje lub działania, w zależności od regionu.
Jako pracownicy firmy zobowiązani jesteśmy do:
•

przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, jak również polityki, regulaminów i procedur
firmy,

•

kierowania się zdrowym osądem sytuacji i unikania nawet pozorów niestosownego zachowania,

•

promowania środowiska pracy opartego na
zaufaniu i szacunku względem siebie, względem
naszych dostawców, klientów, konkurentów oraz
społeczności, w której działamy,

•

podejmowania działań opartych na rzetelności,
prawości oraz uczciwości w prowadzeniu
transakcji,

•

unikania wszelkich konfliktów interesów,

•

zapewnienia otwartej komunikacji,

•

zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy,

•

ochrony środowiska,

•

niezwłocznego zgłaszania wszelkich naruszeń zasad
Kodeksu.

Kadra Kierownicza McCain: promowanie kultury
opartej na takich wartościach, jak rzetelność,
prawość i uczciwość w prowadzeniu transakcji

Stworzenie przyjaznego
środowiska pracy: udzielanie
odpowiedzi na pytania i obawy
W Kodeksie przewija się wskazówka, że jedną z
możliwości, jaką mogą wykorzystać pracownicy,
gdy chcą zgłosić pytanie, czy wątpliwość
związaną z Kodeksem, jest skontaktowanie
się z bezpośrednim przełożonym lub działem
personalnym, działem prawnym lub szefem
działu finansowego. W przypadku, gdy zgłosi
się do Ciebie pracownik z dowolną kwestią
dotyczącą Kodeksu, a jesteś jego przełożonym,
Twoim obowiązkiem jest wysłuchanie go i
przeanalizowanie danej kwestii. Jeśli uznasz,
że dana kwestia wymaga dalszego zbadania,
powinieneś skontaktować się z działem
personalnym lub działem prawnym. Powinieneś
zachować poufność wszelkich informacji
dotyczących danej kwestii, udostępniając je
wyłącznie osobom odpowiedzialnym za jej
zbadanie.

Sprawowanie funkcji kierowniczych wiąże się z
odpowiedzialnością. Od Was, kadry kierowniczej,
oczekujemy, że będziecie stanowić wzór do
naśladowania w kwestii właściwego zachowania i
przestrzegania zasad Kodeksu oraz promowania
kultury opartej na wartościach firmy. W szczególności
powinniście zapewnić, by pracownicy, których nadzorujecie, rozumieli w pełni swoje obowiązki w ramach
Kodeksu oraz powinniście zadbać o stworzenie środowiska, w którym pracownicy nie obawialiby się dokonania
zgłoszenia ewentualnego naruszenia zasad Kodeksu lub przepisów prawa. Ponadto nigdy nie powinniście prosić,
czy też instruować pracownika, aby podjął działanie naruszające zasady Kodeksu.
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Nasz sposób działania
Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości zasad Kodeksu Postępowania
Nowi pracownicy
Warunkiem zatrudnienia nowego pracownika jest podpisanie przez niego oświadczenia o przyjęciu do
wiadomości zasad kodeksu, którego treść jest następująca:
Otrzymałem Kodeks Postępowania firmy McCain Foods i zapoznałem się z jego treścią, rozumiem też, że
zobowiązany jestem do przestrzegania jego zasad.
W przypadku, gdy któryś z rozdziałów Kodeksu jest dla Ciebie niezrozumiały, zwróć się do swojego kierownika
lub do działu personalnego w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności.
Centrum szkoleniowe McCain
oferuje wersję on-line Kodeksu, która jest bezpłatna i prosta w obsłudze. Upewnij się, że rozumiesz w pełni
zasady Kodeksu przed podpisaniem oświadczenia o przyjęciu do wiadomości.

Systematyczna aktualizacja oświadczenia
Wszyscy pracownicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
za każdym
razem, gdy otrzymują Kodeks. Ponadto, pracownicy zajmujący określone stanowiska mogą być zobowiązani do
wypełnienia i podpisania corocznie oświadczenia potwierdzającego,
że przestrzegali zasad Kodeksu. Wobec osób, które nie podpiszą oświadczeń, może być podjęte postępowanie
dyscyplinarne.

Kodeks a przepisy prawa
Naszym działaniom codziennie przyglądają się nasi klienci, dostawcy, pracownicy oraz udziałowcy, którzy chcą
i oczekują współpracy z firmą przestrzegającą zasad etyki i przepisów prawa. Bez jakiegokolwiek wyjątku,
firma McCain Foods jest zaangażowana w ścisłe przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa,
dotyczących firmy i jej działalności. Nieprzestrzeganie prawa może spowodować, że firma lub osoba, czy
osoby, które dopuściły się złamania prawa, podlegać będą poważnym karom z tytułu postępowania cywilnego
lub karnego.
Przestrzeganie przepisów prawa stanowi minimalny wymagany standard działalności Firmy.
Z uwagi na fakt, że McCain Foods ma swoją siedzibę w Kanadzie, często okazuje się, że nasi pracownicy na
całym świecie podlegają przepisom prawa kanadyjskiego. Przepisy prawne innych krajów, odnoszące się do
pracowników i działalności naszej firmy, często mają też zastosowanie poza granicami tych krajów. Jeśli nie
jest dla Ciebie jasne, jakie przepisy obowiązują w danym przypadku, skonsultuj się z działem prawnym przed
podjęciem jakichkolwiek działań.
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Nasz sposób działania
Zgłaszanie obaw
Jeśli zaobserwujesz zachowanie, które świadczy o naruszeniu zasad niniejszego Kodeksu, zgłoś ten fakt
niezwłocznie. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za zachowanie standardów opisanych w Kodeksie.

Źródła informacji
Jeżeli masz wątpliwość natury prawnej, bądź etycznej, co do sposobu postępowania, a nie możesz znaleźć
odpowiedzi w Kodeksie, skontaktuj się z przełożonym lub z osobą z działu personalnego, prawnego lub
finansowego celem uzyskania pomocy bądź wskazówek.
Dodatkowym, dostępnym źródłem informacji dla pracowników jest kierownictwo McCain na szczeblu
korporacji, które służy pomocą i informacją odnośnie kodeksu, jak również doradza
w kwestii właściwej
interpretacji polityki firmy, przepisów oraz uregulowań prawnych. Wszelka komunikacja z tymi osobami będzie
traktowana jako poufna. Lista kontaktowa do tych osób znajduje się na końcu tej broszury.

Linia telefoniczna w sprawie kodeksu
Jeśli uznasz, że wolałbyś nie zgłaszać ewentualnego naruszenia zasad Kodeksu kierownictwu w twoim miejscu
pracy, bądź na szczeblu korporacji, możesz zadzwonić na specjalną linię telefoniczną. Linia ta, do dyspozycji
przez całą dobę, dostępna jest w wielu wersjach językowych i umożliwia zgłaszanie ewentualnych naruszeń
anonimowo. Na końcu broszury podane zostały numery regionalne linii (linia nie jest dostępna w Europie
Kontynentalnej z uwagi na obowiązujące przepisy prawa). Należy pamiętać, że linia ta służy do zgłaszania
ewentualnych naruszeń zasad Kodeksu, nie zaś ogólnych skarg i zażaleń.
.

Jeżeli masz jakieś
wąptliwości odnoszące
się do Kodeksu
MOŻESZ KONTAKTOWAĆ SIĘ:
W twoim miejscu
pracy:
Z Twoim bezpośrednim
przełożonym lub lokalnym
działem personalnym,
działem prawnym lub
finansowym

Na szczeblu korporacji:
•

z Głównym Radcą Prawnym

•

z Działem Zarządzania Zasobami
Ludzkimi (HR)

•

z Działem Kontroli i Audytu
Wewnętrznego

•

z Działem Finansowym

•

z Działem Zarządzania Łańcuchem
Dostaw (inżynieria, ochrona środowiska,
bezpieczeństwo pracy, zaopatrzenie)

•

z Działem Komunikacji

Linia telefoniczna
w sprawie
kodeksu:
Całodobowa bezpłatna
linia.

Na końcu broszury znajdziesz numery telefonów do wymienionych powyżej źródeł informacji.
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Nasz sposób działania
Poufność informacji i anonimowość
Wszelkie zapytania i kwestie dotyczące Kodeksu, zgłaszane do przedstawicieli kierownictwa
na szczeblu
korporacji lub za pośrednictwem specjalnej linii telefonicznej, będą traktowane
z możliwie najwyższym
stopniem poufności. Informacje udostępnione zostaną wyłącznie osobom odpowiedzialnym za zbadanie
sprawy oraz jej rozstrzygnięcie. Kadra kierownicza oraz osoby badające sprawę podejmą wszelkie środki
ostrożności, by zapewnić, że dane osób, których sprawa będzie dotyczyć, zostaną ujawnione wyłącznie osobom
zaangażowanym w sprawę.
Kadra kierownicza lub przełożeni zobowiązani są do zachowania w poufności spraw dotyczących Kodeksu,
zgodnie z jego zasadami. Jeśli pracownik zwróci się do Ciebie z jakąś kwestią dotyczącą Kodeksu, przedyskutuj
jej szczegóły wyłącznie z osobami niezbędnymi do zbadania tej sprawy lub do jej rozstrzygnięcia.
Jeśli chcesz zgłosić jakąś kwestię anonimowo, możesz tego dokonać za pośrednictwem linii telefonicznej w
sprawie kodeksu.

Badanie zgłaszanych spraw
Wszelkie ewentualne naruszenia zasad Kodeksu będą wnikliwie badane przez lokalnych ekspertów,
przedstawicieli działów na szczeblu korporacji lub osoby trzecie. Każdy pracownik zobowiązany jest do podjęcia
pełnej, niezwłocznej i uczciwej współpracy z osobami zajmującymi się badaniem zgłaszanych spraw. Pracownicy,
którzy nie podejmą takiej współpracy, podlegać będą postępowaniu dyscyplinarnemu.

Brak represji względem pracowników
Firmie zależy na tym, by wszyscy pracownicy przestrzegali zasad niniejszego Kodeksu.
W związku z tym zależy nam, by nasi pracownicy informowali nas o swoich obawach lub zgłaszali ewentualne
naruszenia zasad kodeksu. Stosowanie jakichkolwiek represji wobec pracowników, którzy korzystają z
prawa do zgłaszania naruszeń Kodeksu jest samo w sobie naruszeniem zasad Kodeksu. W przypadku, gdy
zgłosiłeś naruszenie zasad Kodeksu lub poruszyłeś jakąś kwestię dotyczącą Kodeksu, a w konsekwencji tego
doświadczyłeś niesprawiedliwego traktowania, zgłoś to niezwłocznie.

Postępowanie dyscyplinarne
Jeśli ustalone zostanie, że pracownik dopuścił się naruszenia zasad Kodeksu, Firma podejmie przeciwko niemu
działania stosownie do powagi naruszenia, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę w przypadku, gdy pracownik
dopuścił się poważnego naruszenia. Decyzja taka zostanie podjęta przez wyższą kadrę kierowniczą w zależności
od charakteru naruszenia. Jeśli pracownik dopuści się naruszenia zasad Kodeksu, zostanie to odnotowane w
aktach osobowych pracownika.

Zrozumienie Kodeksu
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Niniejszy Kodeks nie obejmuje wszelkich sytuacji, jakie mogą mieć miejsce w odniesieniu
do naruszenia
kwestii prawnych czy etycznych. Pytania zawarte w tym kodeksie i udzielone odpowiedzi, dostarczają
dodatkowych informacji, zilustrowanych przykładami. Nie stanowią one jednakże pełnego wyjaśnienia właściwej
polityki, procesów i procedur. Sam masz obowiązek zapoznania się ze standardami stosowanymi w Firmie
oraz zadawania pytań w przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie znaczenia Kodeksu lub właściwego
zachowania się w danej sytuacji.

Nasz sposób działania: Jak traktujemy innych
Traktowanie klientów, dostawców, konsumentów
i firm konkurencyjnych z szacunkiem
Różnorodność i integrowanie
Dyskryminacja i szykanowanie w pracy
Ochrona prywatności
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Nasz sposób działania: Jak traktujemy innych
Traktowanie ludzi dookoła nas z uprzejmością i szacunkiem to nie tylko przejaw osobistej prawości, to także
dobry biznes. Traktowanie ludzi z należnym szacunkiem przyczynia się do tworzenia środowiska otwartości,
wpływającego na zwiększenie zadowolenia i poczucia lojalności wśród pracowników i klientów.
Szacunek możesz okazywać poprzez proste, ale jednocześnie znaczące działania:
•

zachęcaj współpracowników do wyrażania opinii i przedstawiania swoich pomysłów,

•

słuchaj, co inni mają do powiedzenia przed wyrażeniem swojej opinii,

•

dziel się informacjami i włączaj innych w podejmowanie decyzji,

•

korzystaj z pomysłów innych ludzi, by zmienić i ulepszyć pracę,

•

powstrzymuj się od krytykowania lub lekceważenia innych ludzi oraz ich pomysłów,

•

promuj zróżnicowanie kulturowe i zespołowe miejsce pracy,

•

stosuj konstruktywny krytycyzm i staraj się częściej chwalić innych.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ
Słyszałem, jak jeden z naszych
przedstawicieli handlowych mówił
potencjalnemu klientowi, że
konkurencyjna firma nie posiada
odpowiedniego protokołu dotyczącego
bezpieczeństwa żywności. Czy postąpił
właściwie?

Nie. Nigdy nie należy wypowiadać się
w imieniu konkurencyjnej firmy. Jest to
nie tylko nieetyczne, ale sposób, w jaki
przedstawiamy naszych konkurentów na
rynku może mieć wpływ na to, jak nasi klienci
lub konsumenci postrzegają naszą firmę.
Zalecamy się, by podczas rozmowy z klientami
skupiać się na wykazywaniu zalet naszych
produktów i procesów technologicznych
wykorzystywanych do ich produkcji, nie zaś
na wskazywaniu wad naszych konkurentów.
Jeśli klient poprosi Cię o ocenę produktu
konkurencyjnej firmy, możesz stworzyć
bardziej pozytywny wizerunek w jego pamięci,
jeżeli powiesz: „No cóż, nie mogę wypowiadać
się w ich imieniu, mogę natomiast powiedzieć,
że jeśli chodzi o produkty McCain to są one..”
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Traktowanie klientów,
dostawców, konsumentów i firm
konkurencyjnych
z szacunkiem
Nasi klienci, dostawcy i konsumenci tworzą
świat poza McCain Foods, który pozwala nam
rozwijać się, wprowadzać innowacje i osiągać
pozytywne wyniki biznesowe. Traktowanie
naszych partnerów z szacunkiem, wypełniając
jednocześnie w pełni nasze zobowiązania,
zarówno pod względem prawnym, jak i etycznym,
pozwala nam nie tylko utrzymać reputację, ale
także wzmocnić naszą konkurencyjność na rynku.
Ponadto naszym obowiązkiem jest przedstawianie
naszych konkurentów w sposób uczciwy,
akuratny i bezstronny. Sposób, w jaki mówimy o
konkurentach może mieć wpływ na to, jak klienci
oraz nasi partnerzy postrzegają naszą firmę i
podejmowane przez nas działania.
Traktuj wszystkich partnerów McCain Foods z
najwyższym szacunkiem.
Dotyczy to kolegów i współpracowników,
dostawców, konsumentów i konkurencyjnych
firm.

Nasz sposób działania: Jak traktujemy innych
Różnorodność i integrowanie
Trzon sukcesu McCain Foods stanowią ludzie i to oni
odgrywają główną rolę przy realizowaniu strategii
„Rośniemy razem”. Nasz sukces zależy od naszej
zdolności pełnego zrozumienia oraz zaakceptowania
wielokulturowego i wielowymiarowego świata, w którym
żyjemy i pracujemy.
Nasza przewaga konkurencyjna i reputacja rosną w siłę
dzięki temu, że nasi pracownicy są tak samo różnorodni,
jak różnorodni są nasi klienci, konsumenci, dostawcy
raz społeczność, w której działamy. Aby wspierać
nasze zaangażowanie w tworzenie zróżnicowanego i
zintegrowanego środowiska pracy, zobowiązani jesteśmy
do:
•

promowania różnorodności i zintegrowania w
naszych zespołach,

•

poszukiwania, poszanowania, przywiązywania wagi
oraz korzystania z rozmaitych przekonań i pomysłów,

•

dzielenia poczucia odpowiedzialności za integrowanie
zróżnicowanych pracowników,

•

zapewnienia, że integrowanie przejawia się w
poczynaniach i decyzjach kadry kierowniczej,

•

przestrzegania zasady, że wszelke relacje między
nami oparte są na wzajemnym szacunku i rozwoju

Różnorodność:
Różnorodność przejawia się we wszystkich
cechach, jakimi różnimy się od siebie.
Cechy, opisujące naszą różnorodność,
mogą być- między innymi- następujące:
rasa, płeć, wiek, niepełnosprawność,
wyznanie, orientacja seksualna, pełnienie
obowiązków związanych ze sprawowaniem
opieki nad dziećmi lub osobami starszymi.
Różnorodność oznacza także możliwość
korzystania z bogactwa odmiennych
przekonań, idei, czy sposobów ekspresji.
Pamiętaj, że w dobrze wyrażonej opinii,
choć innej od pozostałych, może kryć się
żyła złota.

Integrowanie:
Integrowanie wpływa na poczucie
przynależności do grupy – poczucie, że
jest się szanowanym i cenionym za to,
kim się jest, dające swobodę wykonywania
pracy w jak najlepszy sposób.

b

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej,
zapoznaj się z Polityką o Globalnej
Różnorodności

Dyskryminacja i szykanowanie w pracy
Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, by firma McCain Foods gwarantowała bezpieczne, godne i
zintegrowane środowisko pracy, wolne od dyskryminacji i szykanowania.
Nie będziemy tolerować stronniczości, dyskryminowania czy szykanowania, wynikających z faktu, że ktoś jest
różny od nas pod względem jakiejś cechy.
Dyskryminacja ma miejsce, gdy wyłączamy jakieś osoby z pełnego uczestnictwa w działaniach grupy z powodu
różnicy pewnych cech pomiędzy tymi osobami, a resztą grupy.
Szykanowanie oznacza zachowanie, które powoduje wytworzenie wrogiej, zastraszającej
lub obraźliwej
atmosfery w środowisku pracy i może obejmować cały szereg działań, począwszy od nękania natury seksualnej
po znieważanie, obraźliwe żarty, rasistowskie obelgi lub traktowanie kogoś w sposób lekceważący czy też
poniżający.
Jeżeli będziesz wiedział o tym, że ma miejsce zachowanie, które można uznać za dyskryminujące lub
szykanujące, skonsultuj się z działem personalnym lub działem prawnym.

b

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z zasadami lokalnej polityki ds.
szykanowania w miejscu pracy
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Nasz sposób działania: Jak traktujemy innych
PYTANIE I ODPOWIEDŹ
Stale otrzymuję wysokie oceny za moją pracę, co klasyfikuje mnie jako najlepszego
pracownika, jednak, pomimo tego, wciąż jestem pomijany, jeśli chodzi o przyznawanie
awansów w moim dziale. Zaczynam się zastanawiać, czy nie jest to przejaw dyskryminacji
wobec mnie ze względu na moje pochodzenie etniczne. Co w tej sytuacji powinienem zrobić?

Przede wszystkim, najpierw powinieneś otwarcie porozmawiać ze swoim przełożonym, aby
dowiedzieć się, dlaczego zostałeś pominięty w przyznaniu awansu na kolejne stanowiska.
Jeśli po przeprowadzonej rozmowie wciąż nie masz jasności, co do słuszności tych decyzji, otwarcie
poinformuj przełożonego o swoich obawach. Jeśli nie jesteś zadowolony z odpowiedzi udzielonej przez
niego, zwróć się z tą kwestią do lokalnego działu personalnego lub do wyższej kadry kierowniczej.

Mój przełożony wciąż proponuje mi spotkania prywatne, pomimo, że stale odmawiam
przyjęcia zaproszenia. Zaczynam się z tym czuć niezręcznie. Co w tej sytuacji powinnam
zrobić?

Jasno przekaż swojemu przełożonemu, że spotkania prywatne nie są mile widziane i że ta sytuacja
sprawia, że czujesz się niezręcznie. Jeśli sytuacja się powtórzy lub poczujesz, że przełożony zaczął
traktować Cię inaczej po tym, jak otwarcie wyraziłaś swoje obawy, skontaktuj się z lokalnym działem
personalnym lub z wyższą kadrą kierowniczą.

Ochrona Prywatności
Respektowanie prywatności pracowników, klientów,
konsumentów i dostawców jest warunkiem dobrego
biznesu, dlatego też dane osobowe wymagają
odpowiedniego traktowania, zgodnie z wszelkimi
obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności.
Jeśli masz do czynienia z danymi osobowymi
zobowiązany jesteś do:
•

zapoznania się i stosowania obowiązujących
przepisów prawa,

•

zapoznania się i przestrzegania stosownych
zobowiązań umownych,

•

zbierania, wykorzystywania i przetwarzania tego
typu informacji wyłącznie w uzasadnionych celach
służbowych,

•

dokładania starań w kwestii przeciwdziałania
nieautoryzowanemu ujawnieniu informacji
osobom, które nie mają prawa do otrzymania
takiej informacji zgodnie z prawnie uzasadnionym
celem firmy

b
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PYTANIE I ODPOWIEDŹ
Pracuję w dziale personalnym i zostałem
poproszony przez kierownika działu
marketingu o dostarczenie listy osób
zatrudnionych w działach marketingu w innych
krajach, wraz z kwotami ich wynagrodzeń
i zajmowanymi stanowiskami, ponieważ
chciałby on ocenić wydajność swoich
pracowników i ich wynagrodzenia. Czy mogę
udostępnić tego typu informacje?
Informacje dotyczące wysokości
wynagrodzenia pracowników są poufne
i podlegają przepisom prawa o ochronie
danych osobowych w przepisach prawnych
wielu państw. Dane odnośnie wynagrodzeń,
zajmowanych stanowisk i regionu pracy mogą
być udostępnione dla celów badawczych. W
celu uzyskania dalszych informacji skonsultuj
się z lokalnym działem prawnym.

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z zasadami lokalnej polityki ds. ochrony
prywatności

Nasz sposób działania: Działalność na rynku
Uczciwa konkurencja
Analiza działań konkurencji
Działalność międzynarodowa
Działalność na rzecz organów rządowych
Aktywność polityczna i dotacje
Ochrona środowiska
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Nasz sposób działania: Działalność na rynku
Uczciwa konkurencja
Przepisy o ochronie konkurencji, zwane także antytrustowymi, przepisy antymonopolowe oraz przepisy
dotyczące uczciwego handlu mają na celu promowanie zdrowej, energicznej i konkurencyjnej gospodarki, w
której firmy mogą sprzedawać swoje produkty według jakości, usług i ceny.
Uczciwa konkurencja jest fundamentalną zasadą obowiązującą w McCain Foods, dlatego też staramy się
przewyższać naszych konkurentów w sposób legalny, uczciwy i etyczny.
Firma McCain Foods nie zaangażuje się ani nie poprze działań niezgodnych z prawem lub innymi
uregulowaniami o ochronie konkurencji w żadnym regionie, w którym prowadzi działalność.
McCain musi przestrzegać przepisów o ochronie konkurencji w każdym kraju, w którym prowadzi działalność.
Dlatego też nie możemy brać udziału w dyskusjach z naszymi konkurentami, które mogłyby być traktowane
jako krępowanie uczciwej konkurencji. Zwróć się o pomoc prawną do lokalnego działu prawnego przed
podjęciem jakichkolwiek rozmów z konkurencją lub przed wzięciem udziału w konferencji, na której obecni
byliby przedstawiciele konkurencji.
Przepisy o ochronie konkurencji są skomplikowane i wiele pojęć podlega różnym interpretacjom.
Pomimo różnic pomiędzy przepisami o ochronie konkurencji w różnych krajach, generalnie wszędzie
zabronione są te same rodzaje działań, w tym te dotyczące zakazu zawierania z firmami konkurencyjnymi
porozumień dotyczących:
•

ustalania cen lub warunków sprzedaży konkurujących produktów lub usług,

•

podziału lub wyznaczania klientów, ofert, rynków czy terytoriów dla konkurujących produktów lub usług,

•

odmowy sprzedawania produktów określonym klientom lub odmowy kupowania produktów od
określonych dostawców,

•

wymiany poufnych informacji w celu zmniejszenia konkurencyjności.

Prowadząc wszelkie kontakty i ustalenia z dystrybutorami i klientami, zarówno w formie pisemnych umów,
ustnych porozumień, czy w innej formie, musimy przestrzegać właściwych praktyk handlowych oraz
obowiązujących przepisów prawa.
Naruszenie przepisów o ochronie konkurencji jest poważną sprawą i może skutkować znacznymi karami dla
firmy, dotkliwymi ograniczeniami w zakresie prowadzenia działalności oraz utratą reputacji. W zależności od
zasięgu i adekwatności danego prawa, konsekwencją naruszenia tych przepisów mogą być grzywny nałożone
na firmę lub indywidualnych pracowników, pozbawienie wolności lub odszkodowanie.

b
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W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z następującymi zasadami polityki
konkurencji:
•

Polityka konkurencji – Kanada, Day & Ross

•

Polityka konkurencji – Stany Zjednoczone

•

Polityka konkurencji – Wielka Brytania i Europa

•

Polityka konkurencji – Australia

•

Polityka konkurencji – Nowa Zelandia

•

Polityka konkurencji – Pozostałe regiony

Nasz sposób działania: Działalność na rynku
Analiza działań konkurencji
Gromadzenie informacji o konkurencji w celu zrozumienia rynku oraz rozszerzenia działalności firmy jest
działaniem koniecznym i oczekiwanym. Ale tak jak cenimy ochronę informacji niepublicznej dotyczącej naszej
firmy, tak samo powinniśmy szanować nie publikowane dane dotyczące innych firm. Dlatego też gromadzenie
informacji o konkurencji musi odbywać się w sposób zgodny z prawem i z zasadami etycznymi, a zatem
możemy korzystać wyłącznie z informacji ogólnie dostępnych.
Informacje ogólnie dostępne mogą na przykład obejmować upublicznione dokumenty firmy, publiczne
wystąpienia lub prezentacje przygotowane przez firmę lub udostępnione na stronach www, sprawozdania
roczne i inne źródła informacji.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ
Ostatnio zatrudniliśmy pracownika,
który wcześniej pracował dla jednej z
firm z naszej konkurencji. Czy mogę
poprosić tego pracownika o informacje
dotyczące tej firmy?

Pracownik jest zobowiązany pod względem
etycznym, ale również prawnym, do
zachowania informacji dotyczących
poprzedniego pracodawcy w poufności.
Prosząc pracownika o ujawnienie informacji
naruszających to zobowiązanie, stawiasz
zarówno nowego pracownika, jak i Firmę
w trudnej sytuacji, oraz okazujesz postawę
niezgodną z oczekiwaniami McCain Foods
wobec swoich pracowników.

Dostawca dostarczył mi prezentację
przygotowaną przez jednego z naszych
konkurentów. Czy mogę ją przyjąć?

Możliwe, że tak. Jeśli dostawca potwierdzi,
że nie jest zobowiązany pod względem
prawnym do ochrony informacji poufnych,
możesz przyjąć te informacje. Jeśli natomiast
po otrzymaniu prezentacji okaże się, że jest
ona oznaczona jako „poufna” lub „prawnie
zastrzeżona” lub sądzisz, że tak powinna
być traktowana, zwróć się po poradę do
lokalnego działu prawnego przed ujawnieniem
lub wykorzystaniem tej informacji. Jeśli
zostanie ustalone, że informacje zawarte
w prezentacji są poufne i nie powinny
być udostępniane, poinformuj uprzejmie
dostawcę, że pozbyłeś się informacji, gdyż
uznałeś, że są prawnie zastrzeżone. Zawsze
pamiętaj, że Twoje działania mają wpływ
na to, jak dostawcy, czy klienci postrzegają
McCain Foods, a zatem jeżeli będziesz
podejmować działania uczciwie i rzetelnie,
taki właśnie będzie obraz McCain na rynku.
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Nasz sposób działania: Działalność na rynku
Działalność międzynarodowa
Jako międzynarodowa firma prowadząca działalność w wielu krajach na świecie zobowiązani jesteśmy do
zrozumienia oraz przestrzegania obowiązujących lokalnie przepisów prawa, złaszcza dlatego, że wielu krajach
prawo zabrania określonych działań dotyczących prowadzenia interesów na rynkach międzynarodowych.

Łapówkarstwo
Przepisy obowiązujące w wielu krajach zabraniają płacenia łapówek. Na przykład w Stanach Zjednoczonych
ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (The Foreign Corrupt Practices Act) zabrania dokonywania
wpłat na rzecz zagranicznych rządów w celu zawarcia kontraktu lub nawiązania relacji biznesowych. Podobnie
w Kanadzie Ustawa o korupcji zagranicznych urzędników publicznych (The Corruption of Foreign Public
Officials Act) surowo zabrania przekazywania łapówek, bezpośrednio i pośrednio, w celu uzyskania przewagi
konkurencyjnej.
McCain surowo zabrania dokonywania płatności na rzecz zagranicznych urzędników
prowadzenia transakcji z zagranicznymi organami rządowymi.

w celu ułatwienia

Sankcje prawne grożące z tytułu dokonania zabronionych płatności mogą być poważne, zarówno dla
pojedynczych pracowników, jak i dla całej firmy. W przypadku jakichkolwiek niejasności odnośnie charakteru
danych płatności lub, gdy charakter określonego wezwania do zapłaty budzi Twoje wątpliwości, skonsultuj się z
lokalnym działem prawnym.

Kontrola eksportu/sankcje
Rządy wielu krajów zabraniają, regulują i ograniczają eksportowanie wielu towarów, usług oraz technologii
za granicę. Ponadto, co pewien czas, rządy niektórych krajów określają listy krajów, z którymi wstrzymują
prowadzenie transakcji. Zakazy i wstrzymania zwykle odnoszą się do firm działających w ramach obszaru
prawnego obejmującego te kraje oraz ich oddziałów na świecie. Oprócz tego Organizacja Narodów
Zjednoczonych co pewien czas ogranicza eksport towarów do niektórych krajów, a naruszenie tych ograniczeń
może wpłynąć negatywnie na reputację danej firmy. W przypadku, gdy masz jakiekolwiek wątpliwości czy
prowadzenie działalności w danym kraju nie zostało zawieszone, czy też nie wprowadzono zakazu odnośnie
określonego typu transakcji, skonsultuj się z lokalnym działem prawnym.

Bojkot
Niektóre kraje próbują uzależniać relacje handlowe od zobowiązania dotyczącego zaprzestania prowadzenia
działalności z innymi rządami lub prowadzenia działalności w innych krajach, czy też nawiązywania relacji
biznesowych z osobami w zależności od rasy, religii lub narodowości. Określone rządy, jak również nasza
Firma, surowo zabraniają wyrażenia zgody na warunki dotyczące bojkotu. W przypadku, gdy masz jakiekolwiek
wątpliwości odnośnie potencjalnie bezprawnych sformułowań, skontaktuj się z lokalnym działem prawnym.
.
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Nasz sposób działania: Działalność na rynku
Działalność na rzecz organów rządowych
Rządy wielu krajów na świecie są ważnymi i cenionymi klientami McCain Foods. W celu ochrony interesu
publicznego transakcje z rządami podlegają specjalnym przepisom i nie przebiegają tak samo, jak transakcje ze
spółkami prywatnymi. Od wszystkich kontrahentów pragnących nawiązać współpracę z organami rządowymi
wymagane jest przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych, jako że nawet najmniejsza niezgodność z
przepisami może nadszarpnąć publiczne zaufanie do Firmy oraz do całego procesu zamówień rządowych.
McCain Foods ściśle przestrzega przepisów i uregulowań prawnych dotyczących interesów prowadzonych
przez organy rządowe.

Prezenty dla pracowników rządowych
W wielu krajach nie wolno oferować pracownikom rządowym czy urzędnikom prezentów, przysług, rozrywek
czy posiłków - bez względu na ich wartość. W wielu krajach wprowadzono
ustawodawstwo zakazujące łapówkarstwa na rzecz urzędników
Kim są urzędnicy
państwowych, a sankcje grożące za naruszenie tych przepisów mogą być
państwowi?
poważne - bez względu na cel czy intencje.
Natomiast w krajach, gdzie ofiarowanie prezentów czy zapewnianie
rozrywek jest dopuszczalne, pracownicy McCain zobowiązani są do
przestrzegania obowiązujących uregulowań prawnych oraz zasad
niniejszego Kodeksu.
Przed przekazaniem urzędnikowi państwowemu czegokolwiek, co ma
wartość materialną – bez względu na rząd tej wartości, musisz uzyskać
pisemną zgodę od lokalnego działu prawnego oraz skonsultować się z
lokalnym przedstawicielem ds. relacji z rządem. Dotyczy to gotówki,
prezentów, posiłków, rozrywek, produktów firmowych czy też ofert
zatrudnienia.

Ograniczenia dotyczące pracowników rządowych

•

Pracownicy rządowi lub
pracownicy podmiotów
kontrolowanych przez
rząd

•

Partie polityczne oraz
działacze partyjni,
łącznie z kandydatami na
stanowiska polityczne

•

Pracownicy
międzynarodowych
organizacji publicznych,
takich jak Organizacja
Narodów Zjednoczonych

Niektóre rządy zabraniają swoim kontrahentom i urzędnikom
odpowiedzialnym za zamówienia publiczne podejmowania pewnych działań
w trakcie realizacji zamówienia. Do działalności niedopuszczalnej zaliczyć można doradztwo lub ujawnianie
informacji zastrzeżonych lub informacji o doborze źródeł zakupu. Zakazy te obowiązują od momentu
przygotowania, sporządzenia i wydania oferty do momentu podpisania kontraktu oraz dotyczą one także
wszelkich modyfikacji oraz uzupełnień w kontrakcie.
.
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Zapoznanie się z lokalnymi uregulowaniami
Od wszystkich pracowników zaangażowanych w kontrakty rządowe oczekuje się, że zapoznają się i
przestrzegać będą specjalnych uregulowań, przepisów prawa oraz wytycznych Firmy dotyczących prowadzenia
interesów z organami rządowymi, łącznie ze zobowiązaniem się do:
•

przestrzegania specyfikacji umowy,

•

przekazywania dokładnych danych odnośnie kosztów i cen,

•

zapobiegania ujawnieniu materiałów poufnych,

•

przestrzegania ograniczeń dotyczących zatrudnienia byłych pracowników rządowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o zamówieniach rządowych należy
skontaktować się z lokalnym działem prawnym.

Aktywność polityczna i dotacje
McCain Foods uważa, że aktywni i dobrze poinformowani obywatele stanowią istotny element funkcjonowania
rządu, dlatego zachęca swoich pracowników do uczestniczenia w działaniach politycznych oraz w sprawach
publicznych, zgodnie z własnym wyborem i przekonaniami. Ale pamiętaj, by nie angażować się w działalność
polityczną w imieniu Firmy.
Dotyczy to wygłaszania opinii, przekazywania funduszy, produktów lub innych aktywów Firmy, sprzymierzania
Firmy z określoną grupą w kampanii politycznej lub angażowania Firmy w kampanie polityczne, czy też
wykorzystywania jej nazwy lub produktów dla celów własnych politycznych przekonań.
Żadnemu pracownikowi nie wolno wspierać żadnej partii politycznej lub kandydatów poprzez wnoszenie z
funduszy i majątku Firmy, lub jej jednostek zależnych, wkładów pieniężnych lub w postaci produktów, czy
w innej formie, bez wyraźnego upoważnienia ze strony Prezesa i Dyrektora Generalnego McCain Foods
Limited, nawet gdy lokalne, bądź zagraniczne przepisy prawa zezwalają na takie działanie.
Ponadto żadnemu pracownikowi nie wolno w imieniu Firmy próbować wywierać wpływu na decyzję innego
pracownika o udzieleniu lub wstrzymaniu się od udzielenia poparcia politycznego danemu kandydatowi lub
partii.
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Firma systematycznie przedstawia ustawodawcom, agencjom rządowym lub opinii publicznej swój pogląd
odnośnie istniejącego lub proponowanego ustawodawstwa, polityki rządowej lub praktyk mających wpływ
na działalność biznesową. Niektóre kraje wprowadziły ustawodawstwo dotyczące działalności lobbingowej i/
lub rejestracji lobbystów, regulujące te działania. Firma oczekuje, że wszyscy pracownicy będą przestrzegać
przepisów tego ustawodawstwa.
Ponadto wszelkie współdziałanie oraz komunikacja pomiędzy Firmą, a rządami lub partiami politycznymi mają
być zarządzane przez lokalny dział ds. relacji McCain Foods z rządem i/lub dział prawny, pod przewodnictwem
prezesa odpowiedzialnego za dany region.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ
Mój przyjaciel ubiega się o stanowisko publiczne. Czy mogę pomagać mu w czasie
kampanii?

Tak. Twoja prywatna działalność polityczna to Twoja sprawa, jednak nie możesz wykorzystywać w
niej środków lub nazwy Firmy na rzecz kampanii.

Jako firma nie zgadzamy się z nowym proponowanym ustawodawstwem dotyczącym
procesu wytwarzania żywności. Czy możemy wyrazić nasze poglądy w imieniu firmy?

Relacje z rządami muszą odbywać się poprzez upoważnione osoby, zwykle są one wyznaczone
przez Prezesa danego regionu lub zarządza nimi dział prawny, gdyż poglądy Firmy muszą być
prezentowane w kontekście całości prowadzonej działalności. Co więcej, opinie dotyczące
bieżącego lub proponowanego ustawodawstwa, czy uregulowań prawnych, zwykle są przekazywane
do publicznej wiadomości, a działalność lobbingowa podlega stosownym przepisom w wielu
krajach. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie wpływu proponowanego działania rządu
na działalność biznesową, zgłoś je do lokalnego przedstawiciela ds. relacji z rządem lub do działu
prawnego.
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Ochrona środowiska
Naszym celem jest rozwój nieszkodzący środowisku, w oparciu o nasze zasady integrowania, jakości,
bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności społecznej, a także odpowiedzialności za ochronę środowiska. Nasza
wizja jest następująca: Dobre jedzenie. Lepsza jakość życia.
Dla McCain oznacza to ciągłą pracę nad
polepszeniem jakości naszych produktów i usług oraz dbałość o jakość środowiska, w którym działamy.
McCain postrzega zgodność z przepisami prawa jako podstawowy standard.
Będziemy stosować nasze własne standardy odpowiedzialnych praktyk w zakresie dbałości
o ochronę
środowiska tam, gdzie nie obowiązują żadne wymogi dotyczące tej kwestii lub, gdy są one niewystarczające w
naszym odczuciu.
Naszym celem jest stałe ulepszanie naszej działalności w zakresie ochrony środowiska poprzez znajdowanie
skutecznych metod zredukowania niekorzystnego wpływu naszej firmy na środowisko.
Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za zrozumienie polityki Firmy w zakresie ochrony środowiska oraz
stosowanie dobrych praktyk ochrony środowiska w swoim miejscu pracy.
Wszelkie naruszenia polityki Firmy powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do działu łańcucha dostaw lub do
działu prawnego.

b
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W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z wytycznymi odnośnie Globalnej polityki
środowiskowej.

Nasz sposób działania:
Działalność wewnątrz firmy
Ochrona informacji poufnych
Właściwe zarządzanie aktywami firmy
Dokumentacja biznesowa i kontrole
Oszustwo
Komunikacja zewnętrzna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Używanie środków odurzających
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Ochrona informacji poufnych
Poufne, zastrzeżone informacje dotyczące Firmy stanowią istotny element jej konkurencyjności.
Nieupoważnione wykorzystanie lub ujawnienie poufnych informacji może spowodować utratę
konkurencyjności przez frmę, jak również pogorszyć relacje z klientami albo postawić współpracowników w
trudnym położeniu, a nawet im zaszkodzić.
Poufne informacje obejmują:
•

wszelkie informacje lub wiedzę stworzoną, nabytą lub nadzorowaną przez McCain Foods, które Firma
uzna za wymagające ochrony przed ujawnieniem publicznym,

•

informacje zdobyte od osób trzecich w ramach umowy o poufności lub o nieujawnianiu informacji.

Generalnie wszelkie informacje nie umieszczone na stronach internetowych firmy lub w materiałach
marketingowych uznane są za zastrzeżone i wymagają stałego zachowania poufności.
Informacje zastrzeżone mogą obejmować między innymi:
•

raporty finansowe (wewnętrzne bazy danych, sprawozdania, umowy, oferty dostawców),

•

biznes plany (strategie, wnioski o znaki patentowe/znaki towarowe, wyniki, fuzje lub przejęcia),

•

dane dotyczące sprzedaży i dane marketingowe (plany dotyczące produktów, informacje
rynku, wprowadzanie nowego produktu na rynek),

•

akta pracowników (adresy domowe i numery telefonów, raporty medyczne, dane dotyczące pracowników
i wynagrodzeń, główne zmiany w zarządzaniu),

•

informacje techniczne (receptury/specyfikacje, projekty/rysunki, know-how dotyczący technologii/
wytwarzania, szczegóły dotyczące procesów, materiały objęte prawem autorskim, oprogramowanie).

o udziale w

Musisz być pewien, że informacje dotyczące Firmy, w których jesteś posiadaniu, są odpowiednio chronione,
zgodnie z polityką i instrukcjami Firmy. Oczekujemy również, że będziesz przestrzegać wszelkich umów o
poufności lub nieujawnianiu informacji, zawartych pomiędzy Firmą, a stroną trzecią, które są wiążące dla
Firmy.
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Ochrona informacji poufnych obejmuje:
•

ograniczenie dostępu do informacji poufnych wyłącznie do upoważnionych osób,
których ujawnienie informacji jest konieczne,

w przypadku

•

ujawnianie informacji poufnych wyłącznie na podstawie upoważnienia i gdy wymaga tego działalność
biznesowa, co może odbyć się wyłącznie zgodnie z wytycznymi polityki Firmy
i odpowiednimi
instrukcjami,

•

unikanie wykorzystywania informacji dotyczących Firmy dla własnych korzyści lub dla innych celów
niezwiązanych z Firmą,

•

przestrzeganie warunków obowiązujących umów.

Fakt nieautoryzowanego udostępniania lub podejrzanego udostępniania informacji poufnych, zarówno
umyślnie, jak i nieumyślnie, powinien zostać niezwłocznie zgłoszony do lokalnego zarządu lub do lokalnego
działu prawnego.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ
Prace techniczne, które wykonuję, są poufne, ale zamykanie dokumentacji na noc jest
dość kłopotliwe. Myślę, że bezpiecznie jest zostawić wszystko na biurku. Czy mogę tak
zrobić?

Nie. Dokumenty poufne powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu, nie zaś na wierzchu,
w widocznym miejscu, w szczególności, gdy nie jesteś na stanowisku pracy. Jeśli masz do czynienia
z chronionymi informacjami o istotnym znaczeniu lub z informacjami poufnymi, jesteś
odpowiedzialny za ochronę tych informacji przed zniszczeniem, utratą lub nieautoryzowanym
ujawnieniem.

Ukradziono mój laptop. Co w tej sytuacji powinienem zrobić?

W każdym służbowym laptopie znajdują się jakieś poufne informacje dotyczące Firmy, zaś kradzież
takiego laptopa jest poważnym przestępstwem. W takiej sytuacji niezwłocznie poinformuj dział
informatyczny, dostarczając pracownikom tego działu możliwie jak najwięcej informacji dotyczących
zawartości dysków. Ponadto poinformuj również lokalny zarząd oraz dział prawny.
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Właściwe zarządzanie aktywami firmy
Zachowanie etyczne odnosi się nie tylko do sposobu traktowania innych ludzi, ale także do właściwego
obchodzenia się z mieniem stanowiącym cudzą własność. Aktywa Firmy, zarówno materialne, jak i
niematerialne, mają istotne znaczenie dla codziennych operacji Firmy.
Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa oraz właściwe korzystanie z aktywów Firmy.
Z zasady aktywa Firmy powinny być wykorzystywane wyłącznie na rzecz Firmy, nie dla własnych korzyści,
czy korzyści kogokolwiek spoza firmy. Zatem powinieneś kierować się zdrowym rozsądkiem, decydując
o właściwym wykorzystaniu aktywów. Na przykład prowadzenie okazjonalnie prywatnych rozmów
telefonicznych, czy też wysyłanie od czasu do czasu e-maili w miejscu pracy jest dopuszczalne, natomiast
nadmierne surfowanie w Internecie, częste rozmowy telefoniczne czy ciągłe wysyłanie e-maili stanowi
nadużywanie aktywów. Ponadto możesz mieć dostęp do innych aktywów Firmy, takich, jak samochód, czy
telefon komórkowy. Jeżeli tak, ważne jest, byś zapoznał się z lokalną polityką ich użytkowania, by upewnić się,
że korzystasz z tych aktywów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przykładowe aktywa Firmy:
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AKTYWA MATERIALNE

AKTYWA NIEMATERIALNE

•

Pieniądze Firmy

•

Czas pracy pracownika

•

Produkty Firmy

•

Zastrzeżone informacje

•

Systemy komputerowe i
oprogramowanie

•

Znaki towarowe Firmy

•

Telefony

•

Własność intelektualna

•

•
Bezprzewodowe
urządzenia komunikacyjne •

•

Kserokopiarki

•

Bilety na koncerty lub
wydarzenia sportowe

•

Pojazdy firmowe

•

Sprzęt produkcyjny

Formuły cenowe
Wykazy klientów

Nasz sposób działania: Działalność wewnątrz firmy
PYTANIE I ODPOWIEDŹ
Pracuję na stanowisku kierownika działu marketingu i zostałem poproszony przez
lokalną szkołę wyższą o poprowadzenie kursu z zakresu marketingu dla studentów
wieczorowych. Czy mogę przytoczyć przykłady określonych kampanii marketingowych
prowadzonych przez Firmę?

Informacje dotyczące strategii marketingowych oraz efektywnego rozwoju Firmy traktowane są
jako informacje zastrzeżone, zgromadzone w drodze badań rynku przeprowadzonych przez Firmę.
Udostępnianie tych informacji stanowiłoby naruszenie Kodeksu.
Zatem możesz mówić o określonych kampaniach marketingowych, ale tylko na poziomie ogólnym,
ograniczając omówienie do podania informacji udostępnionych publicznie w trakcie samej
kampanii, łącznie z komunikatem kampanii oraz pracą kreatywną. Wszelkie informacje dotyczące
określonej strategii oraz osiągniętych wyników traktowane są jako poufne i nie wolno ich ujawniać.

Jestem asystentką w dziale administracyjnym, mój przełożony stale prosi mnie o
załatwianie jego prywatnych spraw, takich, jak odebranie rzeczy z pralni czy kupowanie
prezentów. Czy takie zachowanie jest właściwe?

Nie. Twój czas pracy jest jednym z aktywów Firmy, a wymaganie od Ciebie wykonywania działań
niedotyczących Firmy w godzinach pracy jest nadużyciem. W takiej sytuacji porozmawiaj z
przełożonym o tym, w jaki sposób Twój czas pracy może być wykorzystany na rzecz Firmy.
Jeśli przełożony potrzebuje osobistej asystentki, zaproponuj mu pomoc przy znalezieniu
odpowiedniej osoby.

b

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z następującymi zasadami Firmy:
•

Globalna polityka korzystania ze sprzętu komputerowego

•

Globalna polityka korzystania z firmowych kart kredytowych

•

Globalne wytyczne dotyczące korzystania z poczty elektronicznej

•

Globalna polityka rozliczania podróży służbowych i kosztów podróży

Dokumentacja biznesowa i kontrole
Dokumentacja Firmy odzwierciedla prowadzoną działalność oraz świadczy o tym, czy Firma spełnia wymogi
prawne i ustawowe. Dokumentacja obejmuje nie tylko sprawozdania finansowe, ale także dokumentację
sporządzaną przez pracowników, łącznie - między innymi – ze sprawozdaniami jakościowymi, zestawieniami
czasu pracy, zestawieniami wydatków, formularzami wniosku o zasiłki, aplikacjami w sprawie zatrudnienia,
czy sprawozdaniami.
Jesteś odpowiedzialny, zarówno pod względem prawnym, jak i etycznym, za zapewnienie, aby wszelkie
biznesowe i finansowe raporty Firmy były dokładne i prawidłowe.
Podczas gdy uczciwie zgłoszone błędy mogą się okazjonalnie przydarzyć, celowe składanie nieprawdziwych
oświadczeń lub inne próby sfałszowania raportów traktowane będą jako naruszenie zasad Kodeksu.
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Sprawozdania finansowe
Zarząd Firmy, kredytodawcy i udziałowcy upoważnieni są do wglądu w sprawozdania finansowe, które
uczciwie przedstawiają kondycję finansową Firmy oraz wyniki z przeprowadzanych operacji. Nasza zdolność
do szczerej i uczciwej współpracy z dostawcami, klientami i pracownikami zależy od dokładnego i pełnego
zaksięgowania każdej przeprowadzonej transakcji. Dlatego też dokumentacja Firmy i księgi rachunkowe muszą
zawierać rzetelny i pełny rejestr wszystkich transakcji Firmy.
W Firmie obowiązuje system wewnętrznych kontroli, które mają na celu:
1.

zapewnić, że transakcje zostały przeprowadzone i zaksięgowane zgodnie z polityką firmy,

2.

pozwolić na sporządzanie rzetelnych sprawozdań finansowych,

3.

sprawować całościową kontrolę nad finansami Firmy.

Oprócz wyżej wymienionego systemu kontroli, także na Tobie spoczywa odpowiedzialność za poniższe
kwestie:
•

że faktury przygotowane do zapłaty mają wymagane zatwierdzenia i że zostały sporządzone z zamiarem
przeznaczenia płatności na cel opisany w dokumentach odnoszących się do danej płatności,

•

że nie zostały ustanowione żadne nieujawnione lub niezaksięgowane fundusze, czy aktywa na żaden cel,

•

że do ksiąg rachunkowych ani do sprawozdań nie wpisano nieprawdziwych lub sfałszowanych danych w
jakimkolwiek celu.

Zawsze księguj i klasyfikuj transakcje we właściwym okresie rozliczeniowym oraz we właściwej księdze
i dziale. Nie opóźniaj ani nie przyśpieszaj księgowania dochodu lub kosztów po to, by zrealizować cele
budżetowe.
Jeśli masz podstawy uważać, że istnieje jakikolwiek kapitał, aktywa, wpis do księgi czy płatność, które naruszają
standardy Firmy, musisz zgłosić swoje obawy do lokalnego działu prawnego, dyrektora finansowego lub działu
kontroli i audytu wewnętrznego Firmy.

b

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z Globalnym Podręcznikiem Standardowych
Praktyk Finansowych (Global Finance Standard Practice Instruction Manual).

PYTANIE I ODPOWIEDŹ
Dziś przypada koniec miesiąca, a z mojego raportu wynika, że nasz dział wypadł
nieznacznie poniżej budżetu. Mój przełożony polecił mi dopisać jeden lub dwa koszty za
przyszły miesiąc, by zrealizować cele budżetowe. Czy takie zachowanie jest właściwe?

Nie. Jesteś odpowiedzialny za sporządzenie prawdziwych i pełnych raportów dotyczących
wyników finansowych Firmy. Powinieneś zwrócić na to uwagę przełożonemu, a jeśli dalej upierałby
się przy zmianie raportu należy niezwłocznie zgłosić tę kwestię do wyższej kadry kierowniczej, do
lokalnego działu personalnego lub do działu prawnego.
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PYTANIE I ODPOWIEDŹ
Podczas podróży służbowej w przyszłym tygodniu planuję zaprosić siostrę na obiad
do restauracji z okazji jej urodzin. Czy mogę umieścić rachunek z restauracji na moim
zestawieniu wydatków, jeśli przedstawię wyciąg z karty kredytowej?

Możesz przedstawić swoją część rachunku z restauracji do zwrotu kosztów, ale część rachunku
stanowiąca wydatki prywatne (w tym wypadku jest to koszt posiłku siostry) musisz zapłacić ze
swojej kieszeni.

Oszustwo
Oszustwo jest przestępstwem i stanowi stale obecne zagrożenie dla
zasobów oraz reputacji firmy. Oszustwo oznacza użycie podstępu z
zamiarem osiągnięcia korzyści, unikając wypełnienia zobowiązań wobec
drugiej strony lub powodując szkodę na rzecz drugiej strony.
Do przykładów oszustwa zaliczyć możemy między innymi:

Oszustwo
Oszustwo to celowe użycie
podstępu w celu osiągnięcia
korzyści lub spowodowania straty
albo szkody na rzecz innej osoby
lub strony.

•

kradzież funduszy,

•

przedstawianie fałszywych zestawień wydatków oraz faktur,

•

wprowadzanie zmian lub fałszowanie raportów Firmy,

•

podrabianie lub zmienianie danych na czekach czy innych dokumentach finansowych,

•

ukrywanie faktów, które miałyby istotny wpływ na finanse Firmy lub na zdolność do prowadzenia
interesów,

•

fałszowanie transakcji lub wyników finansowych, aby osiągnąć cele związanych z oceną pracy,

•

niszczenie, usuwanie lub niewłaściwe obchodzenie się z raportami lub aktywami Firmy,

•

świadome uczestniczenie w oszustwie prowadzonym przez osoby trzecie,

•

osiąganie zysków ze znajomości poufnych informacji o działaniach Firmy.

Kadra kierownicza zobowiązana jest do ustalania oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznych, wprowadzania
regulaminów oraz stosownych procedur celem zapobiegania i wykrywania ewentualnych oszustw. Do Twoich
obowiązków należy zgłaszanie przypadków przypuszczalnych oszustw do lokalnego działu prawnego i/lub
działu audytu i kontroli wewnętrznej.
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Komunikacja zewnętrzna
Sposób, w jaki Firma prezentuje siebie na rynku, jest istotny dla sukcesu organizacji.
Dla Firmy celem każdego zewnętrznego działania jest zaprezentowanie potencjalnym i aktualnym klientom
oraz szerokiej rzeszy konsumentów korzystnego i prawdziwego wizerunku Firmy, jej produktów i usług.
Przykładowo, komunikacja zewnętrzna odbywa się między innymi tymi kanałami:
•

kontakty osobiste i spotkania biznesowe,

•

media i relacje z organami rządowymi,

•

marketing i materiały promocyjne,

•

reklama,

•

przemówienia i prezentacje,

•

internet i poczta elektroniczna.l

Kanały komunikacji masowej
W przypadku komunikacji, której odbiorcą jest masowy odbiorca, łącznie z marketingiem
i
materiałami promocyjnymi, stronami internetowymi firmy, reklamą, promocjami sprzedaży i tym podobnymi,
w dużym stopniu rolę kontrolną pełnią lokalne działy marketingu i/lub komunikacji, sprawujące nadzór
nad rozpowszechnianymi komunikatami, wizerunekiem marki i samej Firmy. Jeśli przygotowujesz lub masz
przygotować materiały dla masowego odbiorcy, skonsultuj się
z tymi działami w celu sprawdzenia i
zatwierdzenia ostatecznej wersji materiałów, by zapewnić, że komunikat firmy, jego marka i wizerunek będą
właściwie przedstawione.

Komunikacja spersonalizowana
Komunikacja spersonalizowana, której przykładami są bezpośrednie spotkania biznesowe, korespondencja
biznesowa, prezentacje dla klientów, wysyłane wiadomości pocztą elektroniczną, musi odzwierciedlać
założenia komunikacyjne oraz odnośnie wizerunku firmy. Jeśli jesteś odpowiedzialny za komunikację
zewnętrzną, Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z ogólnym tonem i stylem komunikowania wizerunku
firmy oraz jej marki. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym temacie, skonsultuj się z lokalnym działem
marketingu lub komunikacji.

Przemówienia i prezentacje
Raz na jakiś czas możesz być poproszony o wygłoszenie mowy bądź poprowadzenie prezentacji w imieniu
Firmy podczas lokalnej lub międzynarodowej konferencji lub innego wydarzenia. Jeżeli otrzymasz zaproszenie,
przeanalizuj go z przełożonym, by ocenić, czy udział w danym wydarzeniu będzie z korzyścią dla Firmy oraz
czy ty jesteś właściwą osobą do zaprezentowania danego zagadnienia. Wszelkie przemowy oraz prezentacje
przygotowywane dla zewnętrznego odbiorcy muszą być sprawdzone oraz zatwierdzone przez lokalny dział
komunikacji lub wyższą kadrę kierowniczą przed zaprezentowaniem ich odbiorcy, w celu upewnienia się, że
nie dojdzie przypadkiem do ujawnienia informacji nie przeznaczonych dla opinii publicznej.
Nie wolno Ci przyjmować wynagrodzenia za przemowy lub prezentacje autoryzowane przez firmę oraz
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będące w jej najlepszym interesie. Zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i/lub posiłków jest dopuszczalny
za pisemną zgodą przełożonego.

Media i relacje z organami rządowymi
McCain Foods upoważnił określone osoby do wypowiadania się oraz odpowiadania na pytania ze strony
mediów, jak również do kontaktowania się z organami rządowymi w określonych kwestiach. Mogą to
być przedstawiciele lokalnych działów komunikacji lub relacji z rządem, przedstawiciele wyższej kadry
kierowniczej lub działu komunikacji na szczeblu korporacji, odpowiedzialni za odpowiedzi na pytania o
charakterze międzynarodowym lub za wspieranie regionów w razie konieczności.
Wyłącznie upoważnieni rzecznicy firmy mogą odpowiadać na zapytania ze strony mediów lub
kontaktować się z organami rządowymi.
Jeśli nie jesteś upoważnionym rzecznikiem firmy, nie możesz odpowiadać na zapytania ze strony mediów lub
oferować jakichkolwiek informacji przedstawicielowi mediów, chyba że zostaniesz
o to poproszony przez
upoważnionego rzecznika. Wszelkie kwestie poruszane przez media muszą być niezwłocznie przekazane
lokalnemu rzecznikowi. W przypadku, gdy nie wiadomo, kto jest upoważnionym rzecznikiem dla danego
regionu, skonsultuj się z przełożonym lub działem komunikacji na szczeblu korporacji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pragniemy utrzymać zdrowe i bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich pracowników, będziemy zatem
prowadzić naszą działalność w sposób, który umożliwia podjęcie wszelkich środków ostrożności, by
zminimalizować ryzyko związane z urazami doznanymi w miejscu pracy, chorobami i wypadkami.
Przestrzeganie standardów McCain lub wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest
obowiązkowe i stanowi wymóg konieczny w warunkach zatrudnienia.
Powinieneś podjąć wszelkie staranie, aby:
•

stosować wszelkie środki ostrożności, celem zapewnienia bezpieczeństwa w pracy, i stale dążyć do
polepszania poziomu bezpieczeństwa,

•

działać na rzecz promowania świadomości zasad bezpieczeństwa oraz postawy, że zapewnienie
bezpieczeństwa ma absolutny priorytet,

•

podkreślać znaczenie zapobiegania, usuwania niebezpiecznych warunków i eliminowania
niebezpiecznych zachowań,

•

przestrzegać praktyk i procedur dotyczących bezpiecznej pracy,

•

niezwłocznie naprawiać wszelkie niedociągnięcia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz
korygować sytuacje, gdy doszło do nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa,

•

nie przedkładać innych kwestii nad zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
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Używanie środków odurzających
Firma przykłada wagę do zdrowia, bezpieczeństwa oraz dobrego samopoczucia swoich pracowników. Dlatego
podejmuje starania w celu zminimalizowania wszelkiego ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, a także
w celu zapewnienia zdrowego i produktywnego miejsca pracy.
Oczekujemy od Ciebie odpowiedzialnego zachowania podczas wyjazdów służbowych, imprez społecznych
i rekreacyjnych i wymagamy, byś zawsze był w stanie wykonywać swoje wyznaczone obowiązki. Podczas
wykonywania pracy twoja sprawność nie może być obniżona przez wpływ alkoholu, leków lub środków
odurzających.
W przypadku, gdy masz problem z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków czy leków, a nie poddałeś się
leczeniu, możesz wziąć udział w programach pomocy oferowanych przez McCain Foods w wielu regionach
- oferują je firmy zewnętrzne i mają one charakter poufny. Zachęcamy do uczestnictwa w tych programach.
Ponadto możesz również zwrócić się do lokalnego działu personalnego w celu przedyskutowania twojej
osobistej sytuacji. Przykładamy wagę do rozsądnego wspierania naszych pracowników w rozwijaniu ich
potencjału i opracujemy osobisty plan zatrudnienia, aby pomóc Ci przebrnąć przez Twoje osobiste problemy
podczas pracy
w naszej firmie. Przez to należy jednak rozumieć, że niewypełnienie planu zgodnie z
ustaleniami może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, a nawet rozwiązaniem umowy o pracę.

b
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W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z następującymi zasadami polityki firmy:
•

Globalne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

•

Globalna polityka kontroli potencjalnie niebezpiecznej energii (Lockout/Tagout)

•

Globalna polityka badania wypadków i ich raportowania

•

Globalne procedury dotyczące rejestru wypadków

•

Globalna polityka kontroli potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych

•

Globalna wytyczne dotyczące korzystania z telefonów komórkowych

The Way We Do Business: Within the Company
Nasz sposób działania: Konflikt interesów
Zaangażowanie w działalność biznesową oraz
zatrudnienie poza firmą
Relacje z klientami, sprzedawcami i dostawcami
Zatrudnianie członków rodziny i krewnych
Dokonywanie niejasnych lub niewłaściwych płatności
Prezenty i rozrywka
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Konflikt interesów powstaje, gdy promujemy lub uczestniczymy w działalności, która stwarza, lub którą
postrzega się jako tworzącą, poniższe konsekwencje:
•

naruszona zostaje nasza obiektywność w wypełnianiu naszych obowiązków w imieniu firmy,

•

osiągamy korzyści osobiste, bądź osiągają je osoby spoza firmy, z którymi się kontaktujemy.

Wykonując swoje obowiązki zawodowe zawsze musisz mieć na uwadze najlepszy interes firmy.
Konflikt interesów może powstać między innymi w następujących okolicznościach:
•

gdy podejmujesz decyzję w imieniu firmy, będąc pod czyimś wpływem,

•

gdy konkurujesz z firmą w ramach dowolnej działalności biznesowej,

•

gdy pozbawiasz firmę potencjalnych zysków,

•

gdy nadużywasz zasobów lub wpływów firmy.

Zaangażowanie w działalność biznesową i zatrudnienie poza firmą
McCain uznaje i szanuje prawo pracowników do udziału w działaniach o charakterze finansowym, biznesowym
lub innym poza pracą w firmie, w ich czasie wolnym. Jednakże Twoja zewnętrzna działalność nie może
powodować konfliktu lub stwarzać pozorów konfliktu z Twoimi obowiązkami i zobowiązaniami wobec firmy,
czy też odwracać Twoją uwagę od wypełniania obowiązków względem firmy.
Musisz unikać osobistego angażowania się, prowadzenia interesów, stowarzyszania się, czy wchodzenia w
relacje, które kolidują lub mogą kolidować z decyzjami podejmowanymi przez Ciebie w imieniu firmy.
Przykładowo, zabronione jest:

32

•

zatrudnienie lub istotny udział w działalności firmy konkurencyjnej,

•

zatrudnienie, doradzanie lub istotny udział w działalności dostawcy lub klienta, chyba, że za pisemną zgodą
Prezesa i Dyrektora Generalnego McCain Foods Limited - pozwolenie takie należy odnawiać corocznie,

•

przyjęcie stanowiska w zarządzie innej firmy, chyba, że za pisemną zgodą Prezesa i Dyrektora
Generalnego McCain Foods Limited (zasada ta nie obejmuje uczestnictwa w organizacjach
charytatywnych i organizacjach typu non-profit) - pozwolenie takie należy odnawiać corocznie.

Nasz sposób działania: Konflikt interesów
Relacje z klientami, sprzedawcami i dostawcami
Jeśli jesteś zaangażowany w wybór lub zakup towarów i usług od sprzedawców i dostawców, powinieneś
unikać sytuacji, które utrudniają lub stwarzają pozory utrudniania, czy też poddają
w wątpliwość Twoją
zdolność do podejmowania swobodnych i niezależnych decyzji na korzyść Firmy. Zarówno decyzja o zakupie
towarów, jak i decyzja o sprzedaży musi być uwarunkowana wyłącznie wymogami biznesowymi.
Jeśli czujesz, że znajdujesz się w sytuacji stwarzającej konflikt interesów, skonsultuj się z przełożonym i poproś
o przeniesienie obowiązku podjęcia decyzji na inną osobę lub odsunięcie od danej sprawy.

Zatrudnianie członków rodziny i krewnych
Być może członkowie Twojej rodziny i krewni również są zatrudnieni
przez McCain Foods

Kogo zaliczamy do
członków rodziny i
krewnych?

lub inwestują w klientów lub dostawców McCain Foods. Jeżeli tak,
nie powinieneś nadzorować, pracować pod nadzorem, czy też
zajmować stanowiska mającego wpływ na decyzje dotyczące zakupu
towarów, przyznawania wynagrodzenia czy decydowania o warunkach
zatrudnienia danego członka rodziny.

•

Współmałżonka

•

Rodzica

•

Rodzeństwo

•

Dziadka, Babcię

Ponadto, jeśli któryś z członków Twojej rodziny jest zatrudniony lub
jest właścicielem firmy będącej klientem, czy dostawcą McCain Foods,
musisz zapewnić, że nie przyczynia się to do powstania konfliktu
interesów, w szczególności, gdy w ramach pełnionych obowiązków,
masz upoważnienie do swobodnego prowadzenia interesów i
współpracy z tymi firmami, lub też, gdy jakiś Twój krewny współpracuje
z McCain Foods w imieniu innej firmy.

•

Dziecko

•

Wnuki

•

Powinowatych (teściów,
szwagrów, rodzinę męża,
czy żony)

•

Konkubenta

W przypadku, gdy masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie zaistnienia
ewentualnego konfliktu interesów skonsultuj się z lokalnym działem
personalnym oraz uzyskaj pisemną zgodę na kontynuowanie dalszych
swoich działań.

•

Dowolnego członka rodziny,
z którym mieszkasz lub,
który jest w jakikolwiek
sposób zależny od Ciebie
finansow
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Dokonywanie niejasnych lub niewłaściwych płatności
Produkty i usługi Firmy muszą być sprzedawane wyłącznie na podstawie jakości, oferowanych usług, ceny oraz
innych zasadnych atrybutów marketingowych.
Surowo zabronione jest dawanie łapówek, przepłacanie czy dokonywanie innych niewłaściwych płatności,
bezpośrednio i pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby czy też organizacji. Zabronione jest także przyjmowanie
łapówek lub innych nieuzasadnionych płatności w dowolnej formie i w dowolnym celu.
Ponadto niedopuszczalne jest także wystawianie zbyt wysokich rachunków czy stosowanie innych fikcyjnych
metod płatności, by umożliwić klientowi, przedstawicielowi czy dystrybutorowi uchylenie się od zapłacenia
taryfy celnej, podatku czy od kontroli dewizowej w danym kraju. Te zasady obowiązują wszędzie, gdzie McCain
Foods prowadzi interesy i rozciągają swój zasięg na działania, które są traktowane jako nielegalne zgodnie z
ustawami lub przepisami odnośnie korupcji handlowej, obowiązującymi w innych krajach.
W przypadku, gdy masz jakiekolwiek wątpliwości co do kwestii, czy dana płatność traktowana będzie jako
niestosowna, skontaktuj się z lokalnym dyrektorem finansowych lub działem prawnym.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ
Nowy klient poprosił mnie o dokonanie specjalnej płatności na rzecz osoby trzeciej.
Zdaję sobie sprawę z tego, że należy być elastycznym i budować dobre relacje z klientami,
jednak ta prośba wydała mi się dość nietypowa. Co w tej sytuacji powinienem zrobić?

Przed zrealizowaniem tej prośby zasięgnij porady lokalnego działu prawnego lub dyrektora
finansowego.
Musisz mieć świadomość, że na niektórych rynkach pieniądze zdobyte w nielegalny sposób podlegają
procederowi „prania brudnych pieniędzy” poprzez legalny zakup towarów. Realizując potrzeby
klienta, pamiętaj o zwracaniu uwagi na wszelkie podejrzane transakcje i o zgłaszaniu ich.

Prezenty i rozrywka
Sprzedaż produktów oraz usług McCain Foods, jak również zakup towarów u dostawców, muszą być wolne od
jakiejkolwiek ingerencji lub podejrzeń, że w zamian za prezenty, przysługi, rozrywki, usługi czy inne gratyfikacje
oczekiwane było, bądź było otrzymane, czy ofiarowane korzystne traktowanie.
Nie powinieneś oferować, ani przyjmować prezentów czy przysług o znacznej wartości w codziennym trybie
prowadzenia działalności. W przypadku, gdy otrzymasz prezent o znacznej wartości, powinieneś uprzejmie
odmówić i powiadomić kierownika o tym fakcie.
Zasady te nie dotyczą przedmiotów o mniejszej wartości zwykle oferowanych podczas kontaktów
biznesowych, takich jak spontaniczna gościnność, upominki lub pamiątki o symbolicznej wartości, dawane
zwyczajowo, bądź związane z prowadzoną działalnością. Ale nawet w tych przypadkach kieruj się rozwagą i
zdrowym rozsądkiem.
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Generalnie, prezenty, przysługi i rozrywki powinny być:
•

zgodne z ogólnie przyjętą praktyką biznesową,

•

zgodne z obowiązującymi przepisami i przyjętymi
standardami etycznymi,

•

odpowiednio ograniczone co do wartości i w takiej
formie, by nie zostały potraktowane jako łapówka lub
próba przekupstwa,

•

takie, by ich publiczne ujawnienie nie naraziło na szwank
reputacji pracownika bądź McCain Foods.

Rozrywka
Spotkania towarzyskie z dostawcami, sprzedawcami lub
klientami są dopuszczalne, jeśli mają na celu budowanie relacji
czysto biznesowych i mieszczą się w granicach dobrego smaku.
Spotkania, którym towarzyszy posiłek, są czasem konieczne
i pożądane, jednakże przesadne udzielanie się towarzysko w
jakikolwiek sposób nie jest akceptowane.

Co oznacza „wartość
symboliczna”?
Prezenty oferowane przez klienta, dostawcę,
inną osobę lub inną firmę prowadząca
interesy z McCain mogą być zaakceptowane
pod warunkiem, że ich wartość będzie
„symboliczna”. Należy kierować się tu
rozwagą i zdrowym rozsądkiem. Przedmioty
o symbolicznej wartości to zwykle długopisy,
notatniki, koszulki, kosze upominkowe
oraz kubki firmowe. Przedmioty o wartości
przewyższającej wartość symboliczną nie
powinny być przyjmowane lub ofiarowane.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości
skonsultuj się z przełożonym.

Prezenty i rozrywki oferowane dostawcom i klientom
Organizując prezenty, posiłki czy rozrywki dla dostawców lub klientów Firmy należy pamiętać,
musi wynikać z wspierania interesów Firmy, a także, że powinny być one rozsądne i stosowne.

że ich cel

Zawsze bież pod uwagę zasady obowiązujące u klientów i dostawców odnośnie przyjmowania prezentów,
uczestniczenia w posiłkach oraz rozrywkach.

Podróże służbowe i imprezy dla najlepszych klientów (Premium Event)
Jeśli zostałeś zaproszony przez klienta, dostawcę lub inny podmiot, z którym Firma prowadzi interesy
na wyjazd poza miasto lub wyjazd z noclegiem lub na imprezę dla najlepszych klientów, skonsultuj się z
przełożonym, czy są podstawy biznesowe uzasadniające Twoją obecność. Jeżeli taka podstawa jest, Firma
powinna pokryć Twoje koszty podróży i uczestnictwa w imprezie.

Prezenty dla przełożonych
Obdarowywanie się prezentami przez pracowników lub wręczanie prezentów przełożonym na specjalne
okazje jest normalną praktyką. Jednakże prezenty powinny być kupione z funduszy prywatnych, chyba, że
wcześniej kierownik zaaprobował dany zakup. Prezenty muszą mieć zawsze wartość symboliczną, by nie
zostały odebrane jako próba wpłynięcia na daną osobę, zwłaszcza jeżeli zajmuje ona wpływowe stanowisko.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapoznaj się z lokalną polityką oraz wytycznymi dotyczącymi
rozliczania wydatków służbowych lub skontaktuj się z lokalnym dyrektorem finansowym.
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Nasz sposób działania: Konflikt interesów
Odmawianie przyjmowania prezentów i rozrywek
Jeśli otrzymasz prezent, posiłek lub rozrywkę, które wartością przewyższają wartość symboliczną, powinieneś
uprzejmie odmówić przyjęcia i wyjaśnić zasady panujące w Firmie. W przypadku, gdy zwrot prezentu obraziłby
osobę, która go ofiarowała, możesz prezent przyjąć, ale niezwłocznie poinformuj o tym fakcie kierownika i
albo przekaż prezent na cele charytatywne, albo rozdziel go pomiędzy dużą grupę pracowników.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ
Długoletni klient ofiarował mi dwa bilety na koncert w podziękowaniu za zorganizowanie
dostawy. Czy mogę przyjąć ten prezent?

Kosztowne prezenty i inne przysługi od osób prowadzących interesy z McCain Foods lub osób
pragnących nawiązać współpracę z naszą firmą są akceptowalne, zwłaszcza, jeżeli te nagrody
dotyczą wypełnienia zdań wynikających z normalnego zakresu obowiązków danego pracownika.
Rozważ, czy wartość biletów pozwoli na przyjęcie ich jako prezent.

Podczas turnieju golfowego organizowanego przez dostawcę uczestnicy otrzymywali
koszulki golfowe, wspaniałe nagrody oraz czterodaniowy posiłek. Czy możemy brać
udział w takich wydarzeniach, a jeśli tak, to czy możemy przyjąć prezenty i nagrody?

O ile celem turnieju golfowego zorganizowanego przez dostawcę jest polepszanie relacji z Firmą,
można go traktować jako wydarzenie o charakterze biznesowym, wówczas uczestnictwo w nim
jest akceptowane. Z uwagi na fakt, że prezenty oraz nagrody są elementem tego wydarzenia,
możecie je przyjąć, ale powinniście zgłosić to przełożonemu. Zachęcamy pracowników do
przekazywania prezentów i zdobytych nagród lokalnym organizacjom charytatywnym.

Zorganizowaliśmy przyjęcie dla naszej przełożonej z okazji narodzin dziecka. Czy mogę
umieścić koszty jedzenia i prezentów, które kupiliśmy, na moim zestawieniu wydatków?

Nie. Przyjęcia takie są elementem tworzącym rodzinną atmosferę firmy i zachęcamy pracowników
do ich organizowania. Ponieważ jednak nie mają one charakteru biznesowego, ich koszty muszą
ponosić z własnej kieszeni organizatorzy tego typu przyjęcia, nie zaś Firma.
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Źródła informacji
Dane kontaktowe
ZESPOŁY NA SZCZEBLU KORPORACJI

POLITYKA I REGULAMINY / ZAKRES
ODPOWIEDZIALNOŚCI

Główny Radca Prawny
Wiceprezes i Główny Radca Prawny
(Vice President & General Counsel)
McCain Foods Limited
107 Main Street
Florenceville, New Brunswick E7L 1B2
KANADA
Tel: (506) 392-5541

REGULAMINY:
Regionalne regulaminy dotyczące konkurencji
•
Polityka konkurencji – Kanada, Day & Ross
•
Polityka konkurencji – Stany Zjednoczone
•
Polityka konkurencji – Wielka Brytania i Europa
•
Polityka konkurencji – Australia
•
Polityka konkurencji – Nowa Zelandia
•
Polityka konkurencji – Pozostałe regiony
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:
•
Konkurencja
•
Ochrona prywatności
•
Badanie zgodności z przepisami

Globalny Dział Zarządzania Łańcuchem
Dostaw
Wiceprezes ds. Zarządzania Łańcuchem
Dostaw
(Global Supply Chain Officer)
2275 Cabot Drive
Lisle, Illinois 60532-3653
USA
Tel: (630) 857-4891

REGULAMINY:
•
Globalne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i
higieny pracy
•
Globalna polityka ochrony środowiska
•
Globalna polityka kontroli potencjalnie niebezpiecznej
energii
•
Globalna polityka badania wypadków i ich
raportowania
•
Globalna polityka dotycząca rejestrowania wypadków
•
Globalna polityka kontroli potencjalnie
niebezpiecznych substancji chemicznych
•
Globalne wytyczne dotyczące korzystania z telefonów
komórkowych
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:
•
Ochrona środowiska
•
Bezpieczeństwo i higiena pracy
•
Zaopatrzenie i zakupy

Globalny Dział Zarządzania Zasobami
Ludzkimi
Wiceprezes ds. Zarządzania Zasobami
Ludzkimi
(Vice President, Human Resources)
McCain Foods Limited
181 Bay Street, Suite 3600
Toronto, Ontario M5J 2T3
KANADA
Tel: (416) 955-1700
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REGULAMINY:
•
Globalne wytyczne dotyczące polityki różnorodności
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:
•
Polityka dotycząca pracowników i stosowane praktyki

Źródła informacji
ZESPOŁY NA SZCZEBLU KORPORACJI

POLITYKA I REGULAMINY / ZAKRES
ODPOWIEDZIALNOŚCI

Globalny Dział informatyczny
Wiceprezes ds. Informatycznych
(Chief Information Officer)
McCain Foods Limited
107 Main Street
Florenceville, New Brunswick E7L 1B2
KANADA
Tel: (506) 392-5541

REGULAMINY:
•
Globalna polityka korzystania ze sprzętu
komputerowego
•
Globalne wytyczne dotyczące korzystania z poczty
e-mail

Globalny Dział Kontroli i Audytu
Wewnętrznego
Wiceprezes ds. Kontroli i Audytu
Wewnętrznego
(Vice President, Internal Audit
McCain Foods Limited
181 Bay Street, Suite 3600
Toronto, Ontario M5J 2T3
KANADA
Tel: (416) 955-1700

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:
•
Zarządzanie ryzykiem
•
Oszustwa
•
Ubezpieczenia

Globalny Dział Finansów
Wiceprezes ds. Finansowych
(Chief Financial Officer)
McCain Foods Limited
181 Bay Street, Suite 3600
Toronto, Ontario M5J 2T3
KANADA
Tel: (416) 955-1700

REGULAMINY:
•
Podręcznik ogólnych standardowych praktyk
finansowych
•
Globalny regulamin rozliczania podróży i wydatków
służbowych
•
Globalny regulamin korzystania z firmowych kart
kredytowych

Globalny Dział Komunikacji
Wiceprezes ds. Komunikacji
(Vice President, Global
Communications)
McCain Foods Limited
181 Bay Street, Suite 3600
Toronto, Ontario M5J 2T3
KANADA
Tel: (416) 955-1700

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:
•
Technologie informatyczne

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:
•
Kontrole finansowe
•
Zarządzanie kryzysem

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•
Zarządzanie kryzysem
•
Ujawnienie informacji dotyczących Firmy
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Kodeks Postępowania firmy McCain
Adres email: codeconnection@mccain.com
Uwaga: wiadomości przesyłane na ten adres odbierane są przez pracowników Globalnego Działu Zarządzania
Zasobami Ludzkimi, nie jest to poufny adres, którym dysponuje zewnętrzna firma serwisowa, do której dane
kontaktowe są wymienione poniżej.
Jeśli wolisz wykonać anonimowy telefon, powinieneś zadzwonić pod jeden z numerów linii telefonicznej
wyszczególnionych poniżej.

Linia telefoniczna w sprawie kodeksu: Całodobowa bezpłatna linia
Region

Operator Telefoniczny

Ameryka Północna

Argentyna

Kolumbia

Numer telefonu
Bezpłatna linia 1-888-MCCAIN8
(1-888-622-2468)

Telecom Argentina

Bezpłatna linia 0-800-444-9123

Telefonica de Argentina

Bezpłatna linia 0-800-666-1786

Orbitel

Bezpłatna linia 01-800-518-0529

Telecom Colombia

Bezpłatna linia 01-800-912-0105

Pozostałe kraje
(bez Europy Kontynentalnej)

770-776-5620
Rozmowa na koszt rozmówcy, teleprompt
pobiera opłaty z sieci, a tłumacz włącza się online i ustala, w jakim języku będzie rozmowa.

Europa Kontynentalna: na skutek przepisów o ochronie prywatności w regionie Europy Kontynentalnej linia
telefoniczna w sprawie kodeksu jest niedostępna. Pracownicy McCain pracujący w tym regionie powinni konsultować
się z lokalnym działem personalnym, wyższą kadrą kierowniczą lub którymś z działów na szczeblu korporacji. Twoje
zapytanie nie będzie anonimowe, ale zostanie zachowane w poufności.

Linia telefoniczna w sprawie kodeksu – jak to działa?

40

1.

Przyjazny rozmówca odbiera Twój telefon i zapisuje kwestię poruszoną przez Ciebie.

2.

Rozmówca przyznaje numer sprawie i prosi Cię o zanotowanie tego numeru dla celów dalszego postępowania.

3.

Zgłoszona przez ciebie sprawa zostaje zbadana przez przedstawicieli Globalnego Działu Kontroli i Audytu
Wewnętrznego, Globalnego Działu Personalnego, bądź Głównego Radcę Prawnego.

4.

Gdy ponownie zadzwonisz w wyznaczonym terminie, otrzymasz informacje dotyczące badanej sprawy. W
zależności od poufności lub charakteru badania możesz zostać poinformowany o szczegółach lub nie, ale na
pewno zostaniesz poinformowany o obecnym statusie sprawy.

Podpis pracownika

Imię i nazwisko pracownika

Data
Egzemplarz dla pracodawcy

W przypadku, gdy któryś z rozdziałów Kodeksu jest dla Ciebie niezrozumiały, zwróć
się do swojego kierownika lub do działu personalnego celem wyjaśnienia ewentualnych
niejasności. Centrum Szkoleniowe McCain oferuje wersję on-line Kodeksu, korzystanie
z której jest bezpłatne i proste w obsłudze. Upewnij się, że rozumiesz w pełni zasady
Kodeksu przed podpisaniem oświadczenia o przyjęciu do wiadomości.

Otrzymałem Kodeks Postępowania firmy McCain Foods i zapoznałem się z jego
treścią, rozumiem też, że zobowiązany jestem do przestrzegania jego zasad.

Podpis pracownika

Imię i nazwisko pracownika

Data
Egzemplarz dla pracownika

W przypadku, gdy któryś z rozdziałów Kodeksu jest dla Ciebie niezrozumiały, zwróć
się do swojego kierownika lub do działu personalnego celem wyjaśnienia ewentualnych
niejasności. Centrum Szkoleniowe McCain oferuje wersję on-line Kodeksu, korzystanie
z której jest bezpłatne i proste w obsłudze. Upewnij się, że rozumiesz w pełni zasady
Kodeksu przed podpisaniem oświadczenia o przyjęciu do wiadomości.

Otrzymałem Kodeks Postępowania firmy McCain Foods i zapoznałem się z jego
treścią, rozumiem też, że zobowiązany jestem do przestrzegania jego zasad.

Kodeks Postępowania
Nasza Gwiazda Przewodnia

McCain Foods Limited
Brookfield Place
181 Bay Street
Suite 3600
Toronto, Ontario, Canada
M5J 2T3

(416) 955-1700
(416) 955-1755

McCain Foods Limited zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub unieważnienia niniejszego Kodeksu w
dowolnym terminie i z dowolnej przyczyny.

© 2009 McCain Foods Limited
Wydrukowano na papierze w 100% wytworzonym z recyklingu odpadów poużytkowych.

