ETYKA W PRAKTYCE
Podręcznik uczciwości firmy Brunswick

BRUNSWICK CONNECTION
WIADOMOŚĆ OD ZARZĄDU

UCZCIWOŚĆ JEST FUNDAMENTEM
WSZYSTKICH NASZYCH DZIAŁAŃ
W firmie Brunswick dbamy nie tylko o wyniki, ale również o sposoby ich osiągania. Ta wartość określa,
w jaki sposób traktujemy siebie nawzajem, jak jesteśmy postrzegani przez naszych partnerów biznesowych,
w tym naszych klientów, oraz jak wpływamy na społeczności, w których pracujemy. Silnie angażujemy się w
prowadzenie biznesu w uczciwy sposób i zdobywanie zaufania wszystkich spotykanych na co dzień. Niezależnie
od tego, jakie stanowisko obejmujesz w firmie, nasze codzienne działania wspierają nasze zobowiązanie do
prowadzenia działalności w sposób etyczny i przyczyniają się do tworzenia naszej kultury etycznej. Wszystkie
nasze działania pomagają tworzyć więź Brunswick, definiowaną jako nasze zobowiązanie do stosowania polityk
i zasad zawartych w niniejszym Podręczniku we wszystkim, co robimy.
Więź Brunswick to nowy sposób na dyskusję na temat tego, co zawsze stanowiło element podstawy i kultury
firmy Brunswick – prowadzenia działalności w jedyny słuszny sposób. To zobowiązanie wobec naszych
współpracowników, interesariuszy, konsumentów i społeczności, które musimy wypełnić, aby działać uczciwie.
Niniejszy Globalny kodeks postępowania ma charakter podręcznika, który pomoże Ci wzmocnić i zjednoczyć
naszą więź. Znajdziesz tutaj praktyczne wskazówki i narzędzia dotyczące tego, w jaki sposób można wzmacniać
więź Brunswick, podejmując mądre, etyczne decyzje we wszystkich naszych działaniach biznesowych. Innymi
słowy, Kodeks służy za przewodnik pokazujący, w jaki sposób można modelować i promować więź Brunswick
poprzez kierowanie się etyką. Wraz z rozwojem i transformacją firmy w przedsiębiorstwo globalne więź Brunswick
wspiera nasze zaangażowanie na rzecz właściwego postępowania w celu osiągnięcia zrównoważonego sukcesu
biznesowego przy jednoczesnym utrzymaniu dobrej reputacji.
W razie wątpliwości zawsze pamiętaj o
więzi Brunswick – działając etycznie,
nie ma dobrego sposobu na robienie złych rzeczy

David M. Foulkes
Dyrektor generalny
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PODRĘCZNIK

WIĘŹ ZACZYNA SIĘ OD CIEBIE!
Uczciwość stanowi fundament naszej działalności na całym świecie. Niniejszy Podręcznik
przekłada naszą uczciwość na działanie i pokazuje, w jaki sposób każdy z nas jest odpowiedzialny
za tworzenie i utrzymywanie więzi Brunswick. Niniejszy Podręcznik dotyczy każdego pracownika,
bez względu na jego stanowisko w firmie i lokalizację na świecie. Liczymy, że pomożesz nam
utrzymać i promować kulturę opartą na etyce. W przypadku zauważenia lub podejrzenia działań
niezgodnych z prawem lub nieetycznych obowiązkiem każdego z nas jest zgłoszenie problemu.
Żaden problem nie jest zbyt błahy, aby go nie zgłaszać.
Jeśli kierujesz zespołem, masz jeszcze większą odpowiedzialność. Dawaj przykład, upewniając
się, że członkowie Twojego zespołu rozumieją i przestrzegają zasad zawartych w niniejszym
Podręczniku. Stwórz miejsce pracy, w którym pracownicy czują się komfortowo, zgłaszają
pytania i wątpliwości, oraz wspieraj ich, gdy zwracają uwagę na problemy. Nigdy nie podejmuj
działań odwetowych wobec pracowników za dzielenie się obawami w dobrej wierze i zapobiegaj
działaniom odwetowym ze strony innych osób.

Każdy, w każdym miejscu, jest odpowiedzialny za uczciwe działanie i
dbanie o więź Brunswick.
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TO, JAK OSIĄGAMY NASZE CELE,
JEST RÓWNIE WAŻNE JAK
ONE SAME

W JAKI SPOSÓB WIĘŹ BRUNSWICK
POMAGA CI PODEJMOWAĆ DECYZJE
Ważne jest, abyśmy podejmowali decyzje, które sprawiają, że czujemy się dumni i dbamy o więź Brunswick.
Sposób, w jaki podejmujemy decyzje, mówi na temat firmy tak wiele jak sama decyzja.
Czy możemy to zrobić? TAK
Czy jest to
dozwolone
przez prawo?

Czy powinniśmy to zrobić? TAK

Czy jest to etyczne i zgodne
z więzią Brunswick?

Jak to robimy? Promowanie ETYKI w praktyce

Czy czułbym się dobrze, gdyby
wszyscy o tym wiedzieli?

NIE?

TAK.

NIE CZY NIE MAM
PEWNOŚCI?

DALSZE DZIAŁANIE JEST RACZEJ
BEZPIECZNE

Zatrzymaj się, rozważ
ponownie i
poproś o pomoc.

podejmując kolejne działania
z naciskiem na
etykę w praktyce
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POŁĄCZMY
SIĘ
ZGŁASZAJ OBAWY WCZEŚNIE I CZĘSTO
MOŻESZ ZACHOWAĆ ANONIMOWOŚĆ
POUFNOŚĆ JEST CHRONIONA
DZIAŁANIA ODWETOWE SĄ SUROWO
ZABRONIONE

Częścią naszego zaangażowania w utrzymywanie więzi
Brunswick jest upewnienie się, że rozumiesz niniejszy
Podręcznik i nasze polityki. Obejmuje to zadawanie pytań,
zgłaszanie wątpliwości i zabieranie głosu, jeśli uważasz,
że ktoś nie chroni naszej więzi Brunswick. Istnieje wiele
sposobów zadawania pytań lub zgłaszania wątpliwości za
pośrednictwem kilku różnych kanałów. Zgłoszeń można
dokonywać anonimowo, albo na bezpłatnej infolinii ds. etyki
dostępni są tłumacze. Dokładnie badamy zgłoszenia dotyczące
niewłaściwego postępowania, ujawniając informacje tylko tym
osobom, które ich potrzebują do rozwiązania problemu.
W CELU ZŁOŻENIA
ZGŁOSZENIA MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z:

TWOIM
PRZEŁOŻONYM

OSOBIŚCIE LUB ZA
POŚREDNICTWEM POCZTY
E-MAIL, BEZPOŚREDNIO
Z TWOIM LOKALNYM
DORADCĄ DS. ETYKI

BEZPŁATNYM (W USA)
NUMEREM
INFOLINII DS. ETYKI
(877) 684-5252

SYSTEMEM RAPORTOWANIA
BIUREM DS. ETYKI
BIUREM GŁÓWNEGO
ONLINE
OSOBIŚCIE/POCZTĄ
RADCY PRAWNEGO
www.bcethics.com
26125 N. Riverwoods Blvd.
SPÓŁKI
Mettawa, IL 60045
corporate.secretary@
(847) 735-4318
brunswick.com
E-mail: ethics.advisory@brunswick.com
Faks (847) 735-4388
Nasza infolinia ds. etyki to poufna usługa zarządzana przez niezależną stronę dla firmy
Brunswick. Infolinia ds. etyki jest dostępna w wielu językach, online i przez telefon,
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kontaktując się z infolinią ds. etyki, możesz
zdecydować, czy wolisz zachować anonimowość, czy ujawnisz swoją tożsamość.
ETYKA W PRAKTYCE
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ZABRANIAMY
DZIAŁAŃ
ODWETOWYCH

To proste – działania odwetowe nigdy nie są tolerowane. Działania
odwetowe mają miejsce wtedy, gdy ktoś, bezpośrednio lub
pośrednio, podejmuje działania, aby ukarać Cię w odpowiedzi na
zgłoszenie wątpliwości w dobrej wierze lub udział w dochodzeniu.
Obejmuje to zastraszanie, wykluczenie z możliwości zawodowych,
fałszywie negatywne oceny wyników i/lub rozwiązanie umowy.
Działania odwetowe nigdy nie są tolerowane i muszą być zgłaszane.
Wobec każdego pracownika podejmującego działania odwetowe
wobec osoby, która w dobrej wierze zgłasza wątpliwości, zostaną
podjęte działania dyscyplinarne, z rozwiązaniem stosunku pracy
włącznie.
Jeśli pracownik uważa, że ktoś mści się na nim, musi niezwłocznie
zgłosić ten fakt, korzystając z jednej z metod opisanych w niniejszym
Podręczniku.
Świadomie fałszywe oskarżenie innych, okłamanie osoby
prowadzącej dochodzenie lub odmówienie współpracy w ramach
dochodzenia stanowi naruszenie zasad więzi Brunswick. Zgłoszenie
„w dobrej wierze” nie oznacza, że pracownik musi mieć słuszność
co do zgłaszanej obawy. Oznacza to jedynie, że pracownik ma
podstawy sądzić, że naruszenie miało miejsce, lub mogło zajść, i że
przedstawia prawdę.

NASZ PROCES DOCHODZENIA
•
•
•
•

ETYKA W
PRAKTYCE
P: Czy moja kariera zawodowa zostanie nadszarpnięta,
jeśli zgłoszę naruszenie?

Nie. W ramach więzi Brunswick dążymy do utrzymania otwartego
środowiska, w którym problemy można zgłaszać w dobrej wierze bez
obawy o negatywne konsekwencje względem zgłaszającego. Zbadamy
wszystkie zgłoszone przypadki działań odwetowych i podejmiemy
niezwłoczne działania naprawcze, jeśli będzie to wymagane.

P: Zauważyłem sytuację, co do której mam podejrzenie, że narusza
zasady zawarte w Podręczniku. Czy powinienem ją zgłosić, nawet
jeśli nie mam całkowitej pewności, że narusza ona przepisy?
Zdecydowanie! Masz obowiązek natychmiastowego zgłaszania
potencjalnych naruszeń Podręcznika, nawet jeśli dowiesz się
o takim naruszeniu od innej osoby oraz bez żadnych dowodów
potwierdzających zgłoszenie. Zgłoszenie zostanie potraktowane
poważnie i odpowiednio zbadane. Lepiej jest zgłosić podejrzenie,
które okaże się nie być naruszeniem, niż zignorować możliwe
naruszenie prawa lub zasad Firmy.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Procedury rozpatrywania skarg dotyczących rachunkowości i kwestii finansowych (E.02.01)
Zasady zgłaszania nieprawidłowości (E.02.03)
Polityka przeciwdziałania molestowaniu (H.01.02)

osoby posiadające odpowiednią wiedzę, obiektywne i dyskretne
PROWADZENIE DOCHODZENIA: zebranie faktów w formie przesłuchań i/lub dokumentów
DZIAŁANIA NAPRAWCZE: w razie potrzeby zalecaj działania naprawcze odpowiednim kierownikom lub interesariuszom w celu ich wdrożenia
INFORMACJA ZWROTNA: w razie potrzeby przekaż osobie zgłaszającej ogólne informacje zwrotne na temat działań
WYBÓR PROWADZĄCEGO DOCHODZENIE:

ETYKA W PRAKTYCE

Podręcznik firmy Brunswick dotyczący uczciwości

7

CHRONIMY
NASZYCH
PRACOWNIKÓW

E T Y K AETYKA
W PR
KTYCE
WAPRAKTYCE

Podręcznik
Podręcznik firmy
firmy Brunswick
Brunswick dotyczący
dotyczący uczciwości
uczciwości

88

CENIMY I
SZANUJEMY
RÓŻNORODNOŚĆ
W MIEJSCU PRACY
Kluczowym elementem naszej więzi Brunswick jest
poszanowanie i promowanie różnorodności oraz integracji
w miejscu pracy. Musimy traktować się z szacunkiem
i godnością, z otwartością przyjmując różnych ludzi, poglądy
i pomysły. Wszyscy odnosimy większe sukcesy, gdy działamy
w otwartym środowisku, wolnym od przejawów braku
szacunku i niewrażliwych zachowań.
Więź Brunswick wymaga od nas przestrzegania odpowiednich
standardów postępowania w miejscu pracy. Oznacza
to, że nie tolerujemy żadnej formy niestosownego
zachowania, zastraszania, nękania i/lub dyskryminacji przez
kogokolwiek, w tym przez przełożonych, współpracowników,
dostawców, klientów lub inne osoby trzecie. Nikt nie
powinien prześladować, nękać ani dyskryminować innych
osób w miejscu pracy ze względu na ich rasę, kolor skóry,
religię, narodowość, płeć, wiek, orientację seksualną, ciążę,
niepełnosprawność, obywatelstwo, status weterana lub
jakikolwiek inny status chroniony przez obowiązujące prawo.
Zakaz ten obowiązuje niezależnie od tego, czy mają one
miejsce na terenie firmy, poza godzinami pracy, czy podczas
pełnienia obowiązków poza firmą, np. podczas przyjęć
okolicznościowych bądź podróży służbowych. Zastraszanie,
nękanie i dyskryminacja są surowo zabronione, nawet jeśli nie
są na poziomie, który naruszałby prawo.
ETYKA W PRAKTYCE
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
UTRZYMYWANIA WIĘZI
BRUNSWICK

4

• słuchaj i otwieraj się na różne punkty widzenia
• zabieraj głos, jeśli podejrzewasz dyskryminację lub molestowanie,
kontaktując się z doradcą ds. etyki lub za pośrednictwem innego
mechanizmu zgłaszania
• nie dyskryminuj ani nie nękaj

JAK WYGLĄDA NĘKANIE?
Prześladowanie w miejscu pracy może przyjmować wiele form.
Zastraszanie, grożenie (werbalne, fizyczne lub wizualne) czy
stwarzanie nieprzyjaznego środowiska pracy nie jest pożądanym
zachowaniem. Nękanie w miejscu pracy może obejmować
opowiadanie rasistowskich lub nieodpowiednich dowcipów,
dokuczanie, docinanie, obrażanie, prześladowanie, obraźliwe
zachowanie lub płatanie figli konkretnej osobie. Może także do
niego dochodzić, gdy zatrudnienie jest powiązane z dwuznacznymi
propozycjami o charakterze seksualnym.
• Celowe ocieranie się o współpracowników.
• Opowiadanie wulgarnych kawałów dotyczących seksu, rasy,
narodowości lub wyznania.
• Przesyłanie lub udostępnianie za pośrednictwem elektronicznych
systemów przekazywania informacji należących do firmy wiadomości
e-mail o treściach pornograficznych bądź odrażających.
• Żądanie od pracownika lub zastraszanie go celem nakłonienia do
intymnej relacji pod groźbą utraty pracy lub innych konsekwencji
związanych z zatrudnieniem.

ETYKA W
PRAKTYCE
P: Współpracuję z kilkoma dostawcami i udało mi się wypracować silne
relacje z ich przedstawicielami. Jeden z nich zaczął ze mną flirtować
i wysyłać e-maile o dwuznacznym charakterze. Czuję się niezręcznie,
jednak nie mam pewności, co robić, ponieważ przedstawiciel dostawcy
nie pracuje dla firmy Brunswick. Co mam zrobić?

Mimo że przedstawiciel nie jest pracownikiem Firmy, należy zgłosić
tę sytuację. Więź Brunswick wymaga, aby środowisko pracy było
wolne od nękania, również ze strony osób trzecich niebędących
pracownikami firmy. Za nękanie można uznać wiadomości e-mail
i niechciany flirt ze strony osoby niebędącej pracownikiem Firmy, co
przyczynia się do wytworzenia nieprzyjemnej, wrogiej i niekomfortowej
atmosfery w pracy. Firma Brunswick poważnie traktuje przypadki
zgłaszania nękania i w stosownych przypadkach podejmuje
odpowiednie procedury dochodzeniowe.

P: Zauważyłem sytuację, co do której mam podejrzenie, że narusza

zasady zawarte w Podręczniku. Mój przełożony często traci nad
sobą panowanie i krzyczy na wszystkich członków zespołu, gdy nie
dotrzymamy terminu. Czy jest to nękanie?

To zależy, ale niezależnie od sytuacji tworzy negatywne środowisko
pracy. Takie zachowanie zostanie przez firmę sprawdzone, ponieważ
narusza nasze zobowiązania wynikające z więzi Brunswick dotyczące
tworzenia miejsca pracy opartego na szacunku. Zgłoś swoje
wątpliwości lokalnemu doradcy ds. etyki lub za pośrednictwem innego
mechanizmu zgłaszania.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Przeciwdziałanie nękaniu (H.01.02)
Komunikacja elektroniczna i korzystanie z internetu (E.02.07)
Media społecznościowe (H.01.05)
ETYKA W PRAKTYCE
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PODEJMUJEMY
SPRAWIEDLIWE
DECYZJE DOTYCZĄCE
ZATRUDNIENIA
Więź Brunswick wspiera zróżnicowanych pod względem
demograficznym pracowników. Dążymy do sprawiedliwego
podejmowania decyzji o zatrudnieniu, przestrzegając zasad
równych szans w zatrudnieniu. Oznacza to, że wszystkie
decyzje dotyczące zatrudnienia, niezależnie od tego, czy
dotyczą zatrudnienia, awansu czy zwolnienia, opierają się na
zasługach, umiejętnościach i wynikach związanych z pracą
i/lub innych uzasadnionych przyczynach biznesowych.
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PRZYKŁADY NARUSZENIA ZASAD
RÓWNYCH SZANS W ZATRUDNIENIU

• Przełożony rozważa awans dwojga jednakowo utalentowanych
pracowników swego działu: kobiety, która niedawno wyszła
za mąż, oraz mężczyzny, który ma żonę i dzieci. Decyduje się
awansować mężczyznę, uznając, że gdy kobieta będzie mieć dzieci,
to prawdopodobnie weźmie długi urlop lub zrezygnuje z pracy.
• Niepełnosprawna pracownica, która jeździ na wózku inwalidzkim,
zostaje pominięta przy obsadzaniu stanowiska w dziale
sprzedaży, na którym trzeba często komunikować się z ludźmi,
mimo że ma świetne umiejętności społeczne i kwalifikacje oraz
osiąga doskonałe wyniki. Wytłumaczono to tym, że osoba
nieporuszająca się na wózku inwalidzkim zapewne jest w stanie
sprzedawać więcej.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
UTRZYMYWANIA WIĘZI
BRUNSWICK

4

• Należy zatrudniać i awansować w oparciu o kwalifikacje,
umiejętności i osiągnięcia
• Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa
pracy i zatrudnienia
• Należy oczekiwać od partnerów zachowania zgodnego z naszymi
standardami sprawiedliwego traktowania i równych szans

ETYKA W
PRAKTYCE
P: Ubiegałam się o pracę w dziale, w którym pracuje pięciu

pracowników płci męskiej. Kierownik zaproponował to stanowisko
mężczyźnie (ja jestem kobietą). Czuję się ofiarą dyskryminacji.
Co mogę zrobić?
Jeśli pracownik uważa, że padł ofiarą dyskryminacji, należy zgłosić taki
przypadek przełożonemu, lokalnemu doradcy ds. etyki, zadzwonić na
infolinię ds. etyki lub skorzystać z innego sposobu zgłaszania takiego
zachowania opisanego w niniejszym Podręczniku. Problem ten zostanie
niezwłocznie zbadany. Wobec pracowników składających skargę w dobrej
wierze nie będą podejmowane żadne działania odwetowe.

P: Obawiam się, że nasi klienci nie czują się komfortowo z powodu
niepełnosprawności fizycznej kandydata. Czy jest to uzasadniony
powód, aby go nie zatrudniać?

Nie. Odmowa pracy ze względu na niepełnosprawność, rasę lub inną
chronioną cechę stanowi bezprawną dyskryminację. Jeśli kandydat
jest najlepiej wykwalifikowaną osobą na dane stanowisko, powinniśmy
go zatrudnić. Więź Brunswick ceni wszystkie osoby za ich różnorodne
pochodzenie, podejście i pomysły. To minimalne oczekiwanie.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Równe szanse w zatrudnieniu i akcja afirmacyjna (H.01.01)
Odpowiednie warunki (H.01.10)
Komunikacja elektroniczna i korzystanie z internetu (E.02.07)
Media społecznościowe (H.01.05)

ETYKA W PRAKTYCE
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BEZPIECZEŃSTWO I
HIGIENA PRACY TO
NASZ NAJWYŻSZY
PRIORYTET
W ramach więzi Brunswick firma angażuje się we wspieranie
naszych pracowników poprzez tworzenie i wspieranie
bezpiecznego oraz zdrowego środowiska pracy, w którym
każdy może osiągać najlepsze wyniki. Aktywnie promujemy
zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników poprzez
polityki i programy, które identyfikują i eliminują zagrożenia
oraz poszukują sposobów na usprawnienie naszych
procesów. Bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze!
Oprócz przestrzegania bezpiecznych procedur pracy w
celu aktywnego zapobiegania wypadkom w miejscu pracy
pracownicy nie mogą być pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy innych substancji, które mogą negatywnie
wpływać na ich zdolność do bezpiecznej i skutecznej pracy.
W ramach więzi Brunswick zabrania się pracownikom
używania, posiadania, przenoszenia, sprzedaży, rozdawania,
wytwarzania lub pozostawania pod wpływem nielegalnych
substancji odurzających lub alkoholu, w tym pod wpływem
marihuany, podczas wykonywania obowiązków służbowych
w firmie lub poza jej terenem oraz podczas obsługi
jakiegokolwiek pojazdu lub sprzętu firmy.
W ramach więzi Brunswick nie toleruje się żadnej formy
przemocy ani gróźb w miejscu pracy ze strony pracowników,
dostawców czy gości. Członkowie zespołu dopuszczający się
takiego zachowania będą podlegać działaniom dyscyplinarnym
(z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie). Pracownikom pod
żadnym pozorem nie wolno wnosić broni do pracy.
ETYKA W PRAKTYCE
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
UTRZYMYWANIA WIĘZI
BRUNSWICK

4

• Odgrywaj aktywną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa sobie
i innym
• Wymagania przedstawione na szkoleniu? Przestrzegaj ich. Sprzęt
ochronny? Noś go. Stan zagrażający bezpieczeństwu? Zgłoś go —
natychmiast
• Poznaj obowiązujące przepisy BHP oraz powiązane polityki firmy
oraz przestrzegaj ich
• Nigdy nie wnoś nielegalnych narkotyków lub innych substancji
kontrolowanych na teren firmy ani nie przychodź do pracy pod
wpływem narkotyków lub alkoholu

ETYKA W
PRAKTYCE
P: Chcę zgłosić problem związany z bezpieczeństwem, jednak

zgłoszenie go spowolni produkcję. Nie chcę, aby mój przełożony był
na mnie zły. Co mam zrobić?
Zgłoś to. Terminy są ważne, ale bezpieczeństwo zawsze jest
najważniejsze. Dlatego gdy to konieczne, wykonujemy trudne rozmowy
telefoniczne i dbamy o naszą więź Brunswick poprzez natychmiastowe
zgłaszanie wszelkich obaw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
nawet jeśli może to oznaczać spowolnienie produkcji, niedotrzymanie
terminu lub utratę możliwości biznesowych.

P: Pracuję w dziale montażu i obecnie przyjmuję leki, które mogą

powodować senność i inne skutki uboczne. Czy muszę zgłaszać,
że przyjmuję ten lek oraz to, jakie może powodować działania
niepożądane?

Tak. Pracownicy stosujący leki na receptę lub bez recepty, które
mogą negatywnie wpływać na czujność lub ocenę sytuacji, a tym
samym zagrażać ich bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu ich
współpracowników, powinni poinformować o tym swojego
przełożonego, dział kadr lub dział BHP w chwili przybycia do pracy.
W ramach więzi Brunswick każdy z nas jest zobowiązany do
zapewnienia i utrzymania zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zasady dotyczące nadużywania substancji odurzających dla pracowników (H.05.01)
Bezpieczeństwo w miejscu pracy (H.05.03)
Zapobieganie stosowaniu przemocy w miejscu pracy (H.05.04)

ETYKA W PRAKTYCE
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WSPIERAMY GLOBALNE
PRAWA CZŁOWIEKA
Więź Brunswick wymaga od nas poszanowania wszystkich
praw człowieka we wszystkim, co robimy, w tym wolności
zrzeszania się i osobistego zaangażowania politycznego.
Każdy, kto pracuje dla firmy Brunswick, robi to z własnej
woli, w bezpiecznym i zdrowym środowisku. Surowo
zabraniamy dyskryminacji, niewolnictwa i wykorzystywania
dzieci oraz zapewniamy środki kontroli i ochrony, aby
temu zapobiegać. Kodeks postępowania dostawców firmy
Brunswick wymaga od wszystkich dostawców, producentów
i innych stron trzecich współpracujących z firmą Brunswick
przestrzegania tych wymogów.
Więź Brunswick szanuje również prawa pracowników do
popierania wybranych przez nich kandydatów politycznych
i angażowania się w politykę poza pracą. W przypadku
działań, które nie mają bezpośredniego związku z
konkretnym problemem związanym z zatrudnieniem, ważne
jest, aby nie wykorzystywać nazwy, mienia lub innych
zasobów firmy Brunswick do wspierania własnej działalności
politycznej. Prywatna działalność polityczna musi odbywać
się w czasie wolnym od pracy, na własny koszt oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku własnej
działalności politycznej nigdy nie należy sugerować, że
czas, zasoby lub pieniądze pracownika pochodzą od firmy
Brunswick lub są przez nią wspierane.
ETYKA W PRAKTYCE
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
UTRZYMYWANIA WIĘZI
BRUNSWICK

• Praca przymusowa lub wykorzystywanie dzieci jest całkowicie
zabronione. Oczekujemy najwyższej zgodności z globalnymi
prawami człowieka i lokalnymi przepisami dotyczącymi pracy,
czasu i wynagrodzeń.
• Nasi dostawcy i partnerzy biznesowi są odpowiedzialni za
przestrzeganie tych samych zasad zapisanych w Kodeksie
postępowania dostawców.
• Osobista polityka musi być prowadzona w czasie wolnym
od pracy, bez korzystania z zasobów firmy Brunswick i bez
sugerowania, że wypowiadasz się w imieniu firmy Brunswick.

PRZYKŁADY NIEWŁAŚCIWEJ AKTYWNOŚCI
POLITYCZNEJ W MIEJSCU PRACY

• Kierownik prosi, aby pracownicy jego działu kupili
bilety na imprezę służącą pozyskaniu funduszy na rzecz
kandydata wspieranego przez dużego klienta.
• Na parkingu firmy pracownik rozdaje po pracy ulotki kandydata
na stanowisko polityczne.
• Kierownik wysyła wiadomość e-mail ze służbowego komputera
do swych współpracowników, zachęcając ich do głosowania na
popieranego przez niego kandydata.

4

ETYKA W
PRAKTYCE
P: Mój znajomy ubiega się o objęcie stanowiska politycznego, a ja
chciałbym pomóc mu w prowadzeniu kampanii.
Czy to jest dozwolone?

Tak. Prywatna działalność polityczna pracownika jest jego prywatną
sprawą. Musi on jedynie upewnić się, że nie będzie wykorzystywać
zasobów firmy Brunswick, w tym czasu pracy, służbowej poczty e-mail i
nazwy firmy do wspierania kampanii.

P: Mój kierownik otwarcie wyraża swoje poglądy polityczne, które

znacznie różnią się od moich. Czasami nawet posuwa się do czynienia
uwag na temat rasy, wyznania czy narodowości kandydatów, co w mojej
opinii jest obraźliwe. Czy może on odmówić mi awansu lub podwyżki,
a nawet zwolnić mnie z pracy z uwagi na moje, inne niż jego, poglądy
polityczne?
Nie. Kierownik nie może podjąć żadnych działań związanych
z zatrudnieniem z uwagi na różnicę poglądów politycznych. Co więcej,
jeśli jego postępowanie przyczyni się do powstania zastraszającej,
wrogiej lub obraźliwej atmosfery w środowisku pracy, zgodnie z
polityką firmy o przeciwdziałaniu nękaniu pracownik ma obowiązek
zgłosić ten fakt, aby można było podjąć odpowiednie działania.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Przeciwdziałanie nękaniu (H.01.02)

ETYKA W PRAKTYCE
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DBAMY O ŚRODOWISKO
I SPOŁECZNOŚCI, W
KTÓRYCH PRACUJEMY
Więź Brunswick kładzie nacisk na dostarczanie produktów
i doświadczeń w sposób, który minimalizuje wpływ
wywierany przez nas na środowisko, oraz zapewnia,
że prowadzone przez nas działania biznesowe nie
naruszają równowagi ekologicznej. Ciężko pracujemy nad
zrównoważonym wykorzystywaniem zasobów naturalnych
w naszych zakładach i produktach oraz staramy się
minimalizować wpływ na środowisko podczas produkcji,
dystrybucji, użytkowania i utylizacji naszych produktów.
Więcej informacji na temat zaangażowania firmy Brunswick
w zrównoważony rozwój można znaleźć w naszym raporcie
dotyczącym zrównoważonego rozwoju, dostępnym
pod adresem brunswick.com/corporate-responsibility/
sustainability.

ETYKA W PRAKTYCE
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PRZYKŁADY TEGO, CO JUŻ OSIĄGNĘLIŚMY
I PLANUJEMY KONTYNUOWAĆ W
PRZYSZŁOŚCI

• Dokładamy starań, aby zmniejszyć ilość i koszt zużytej energii.
• Dążymy do zmniejszenia ilości generowanych odpadów oraz
zużywanych zasobów.
• Minimalizujemy wpływ produkcji, użytkowania i utylizacji naszych
produktów na środowisko naturalne.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
UTRZYMYWANIA WIĘZI
BRUNSWICK

4

• Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących
ochrony środowiska i polityk firmy
• Zgłaszamy kierownictwu wszelkie wycieki, przecieki lub
nieautoryzowane ujścia substancji

• Opracowujemy produkty, które lepiej oddziałują na środowisko
w całym cyklu ich życia.

• Zachowujemy czujność, aby mieć pewność, że nie zużywamy więcej
energii lub wody, niż jest to konieczne, i dążymy do zmniejszenia
zużycia energii i wody podczas opracowywania nowych produktów
i procesów.

• Promujemy bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z naszych
produktów przez naszych konsumentów.

• Upewniamy się, że nasi dostawcy i partnerzy biznesowi przestrzegają
uzgodnionych standardów środowiskowych

• Tworzymy społeczności, w których nasze produkty są wytwarzane
i wykorzystywane lepiej.

• Minimalizujemy ilość odpadów i poddajemy recyklingowi lub
znajdujemy odpowiednie alternatywne zastosowania odpadów
• Podejmujemy osobiste działania, takie jak wyłączanie oświetlenia,
zużywanie mniejszej ilości papieru, wyłączanie urządzeń
elektronicznych i recykling – małe działania mogą mieć
duże znaczenie

ETYKA W PRAKTYCE
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PROWADZIMY
SKRUPULATNĄ
DOKUMENTACJĘ
Więź Brunswick wymaga od nas sporządzania zgodnych
z prawdą, kompletnych i dokładnych sprawozdań
finansowych oraz dokumentacji księgowej przy jednoczesnym
przestrzeganiu odpowiednich procesów i mechanizmów
kontroli. Nigdy nie należy fałszować jakichkolwiek
dokumentów ani kont, w tym raportów dotyczących
czasu pracy, raportów z wydatków i innych dokumentów
firmy Brunswick. Oszustwo jest całkowicie zabronione,
a pracownicy, którzy angażują się w jakikolwiek proceder
mający na celu oszustwo, będą podlegać działaniom
dyscyplinarnym, z rozwiązaniem umowy włącznie.
Tak jak nie tolerujemy łapówek, tak nie tolerujemy prania
pieniędzy. Żadna sprzedaż ani relacja biznesowa nie jest
warta poświęcenia naszej więzi Brunswick. Postępując
zgodnie z naszymi procesami i mechanizmami kontroli
wyboru dostawców i klientów, w tym z procesem due
diligence stron trzecich, potwierdzamy nasze zobowiązanie
do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz dbania o więź Brunswick. Jeśli
posiadasz informacje na temat podejrzanych transakcji lub
działań, skontaktuj się z działem prawnym spółki.
ETYKA W PRAKTYCE
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
UTRZYMYWANIA WIĘZI
BRUNSWICK

4

• Należy dokumentować i klasyfikować transakcje w odpowiednim
okresie rachunkowym, odpowiednim dziale i na odpowiednim koncie.
• Należy upewnić się, że wszystkie raporty składane organom
regulacyjnym są wyczerpujące, prawdziwe, dokładne, zrozumiałe
i przekazywane na czas.
• Nie należy fałszować ani zmieniać charakteru transakcji lub protokołu.

PRZYKŁADY
OSZUSTW

• Fałszowanie lub przerabianie czeków.
• Fałszowanie raportów, w tym raportów dotyczących wydatków.
• Pracownik pokrywający wydatki osobiste pieniędzmi z firmowej
karty kredytowej.
• Podwyższanie wyników sprzedaży na koniec roku poprzez wysyłkę
towarów, o których wiadomo, że są wadliwe lub nie spełniają
warunków i zostaną zwrócone.
• Monter łodzi, który oznacza pewne części jako uszkodzone,
a następnie zabiera je do domu. Z czasem zbiera ich tyle,
że może zbudować własną łódź.

ETYKA W
PRAKTYCE

P: Niedawno dowiedziałem się, że niektóre płatności, odnotowane
jako reklama, w rzeczywistości zostały przeznaczone na rozrywkę.
Jeśli całkowita kwota wydatków się zgadza, to czy niepoprawne
zakodowanie stanowi problem?

Tak. Więź Brunswick wymaga, aby nasze księgi rachunkowe były
szczegółowe i w pełni odzwierciedlały wszystkie nasze transakcje.
Fałszywe transakcje lub przedstawianie informacji finansowych w
niewłaściwym świetle stanowi naruszenie naszych polityk, a także
potencjalne naruszenie przepisów prawa.

P: Zostałem poproszony przez mojego przełożonego o podpisanie
raportu finansowego. Uważam, że nie jest on do końca poprawny,
jednak przełożony twierdzi inaczej. Co powinienem zrobić?

Nigdy nie należy podpisywać dokumentacji biznesowej, jeśli istnieje
podejrzenie, że jest on niekompletna, niedokładna bądź fałszywa.
Więź Brunswick zabrania także przełożonym i wszelkim innym
osobom wywierania wpływu na pracowników, manipulowanie nimi
i przymuszanie ich do przedstawiania niepoprawnej dokumentacji.
Powinieneś podzielić się swoimi wątpliwościami ze swoim przełożonym
i/lub zgłosić je.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Podlegające zwrotowi koszty podróży i wydatki biznesowe (X.00.02)
Zasady zgłaszania nieprawidłowości (E.02.03)
Przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu (L.01.03)

• Zmienianie, usuwanie lub niszczenie dokumentów, jeśli nie jest to
zgodne z polityką firmy.

ETYKA W PRAKTYCE
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PROJEKTUJEMY
I PRODUKUJEMY
PRODUKTY BEZPIECZNE
I WYSOKIEJ JAKOŚCI
W przypadku naszych produktów nigdy nie idziemy na
kompromis. Konsumenci na całym świecie wybierają marki
należące do Brunswick z uwagi na ich wysoką jakość
i niezawodność. Niezwykle istotne jest, aby produkty
firmy Brunswick utrzymywały swoją dobrą reputację.
Aby to zapewnić, więź Brunswick gwarantuje sprzedaż
i wytwarzanie bezpiecznych produktów, które spełniają
lub przewyższają wszystkie obowiązujące wymogi
bezpieczeństwa i regulacyjne w miejscu ich sprzedaży.
W ramach umacniania więzi Brunswick należy natychmiast
zgłosić problem, jeśli coś wydaje się nie tak, a także
zgłaszać wszelkie obawy, wady lub nieprawidłowe
działanie związane z bezpieczeństwem. Nigdy nie należy
podejmować decyzji, które mogłyby podważyć zaufanie,
jakim konsumenci darzą nasze produkty.

ETYKA W PRAKTYCE
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PRZYKŁADY UMACNIANIA
WIĘZI BRUNSWICK

4

• Pracownik działu obsługi klienta odbiera telefon od klienta, który
zgłasza, że jeden z produktów firmy uległ uszkodzeniu w trakcie
użytkowania, kalecząc go. Pracownik ten uzyskuje od klienta
jak najwięcej informacji i natychmiast zgłasza sprawę swemu
przełożonemu.
• Pracownik linii produkcyjnej zauważa, że wąż od nowego
dostawcy nie mocuje się bezpiecznie. Podejrzewa, że wibracja
silnika może spowodować zsunięcie się węża, i informuje swego
przełożonego o potrzebie dokładniejszego zbadania nowej
części.
NIEPOWODZENIE
W UMACNIANIU WIĘZI
BRUNSWICK

ETYKA W
PRAKTYCE
P: Jeden z testów, które wykonujemy na produkcie, jest powtarzany
w dalszej części linii produkcyjnej. Czy pominięcie pierwszego testu
nie pomoże przyspieszyć dostawy?

Nie. Pominięcie wymaganego testu nigdy nie jest dobrym
rozwiązaniem. Jeśli masz pomysły dotyczące poprawy wydajności,
warto jest się nimi podzielić. Jednak o ile proces nie zostanie oceniony
i zmodyfikowany, niezwykle ważne jest, aby wykonać każdy wymagany
krok, zapewniając odpowiednie zaangażowanie w dostarczanie
bezpiecznych produktów wysokiej jakości.

• Klient poinformował przedstawiciela handlowego, że nie będzie
już kupować produktów firmy, ponieważ „przyczyniają się
one do powstawania obrażeń u osób z nich korzystających”.
Przedstawiciel uznał, że ta skarga jest za mało precyzyjna, i nie
zgłosił jej przełożonemu.
• Pracownik zauważa znaczący wzrost liczby roszczeń
gwarancyjnych dotyczących zepsutego elementu. Stwierdza, że
awaria tego elementu może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.
Jednak z uwagi na fakt, iż jest zajęty, ignoruje ten problem.

ETYKA W PRAKTYCE
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NIGDY
NIE
PRZEKUPUJEMY
Więź Brunswick tworzy i wspiera strefę wolną od korupcji
i łapówek. Zasada ta jest dość prosta – nie wolno nikomu
przekupywać nikogo, nigdzie, nigdy, z jakiegokolwiek
powodu. Nie oferuj, nie przyjmuj ani nie pozwalaj innym na
wręczanie łapówek.
Zasada ta dotyczy również naszych dostawców i stron
trzecich działających w naszym imieniu. Od wszystkich
naszych partnerów biznesowych oczekujemy przestrzegania
Podręcznika, a także Kodeksu postępowania dostawców,
nawet w trudnych warunkach. Biorąc udział w wyborze
stron trzecich lub nadzorując strony trzecie, należy upewnić
się, że przed rozpoczęciem współpracy biznesowej
została przeprowadzona analiza due diligence (należytej
staranności) zgodnie z procesem firmy Brunswick.
Przepisy prawa w niektórych krajach nakładają większe
kary za przekupywanie urzędników państwowych, ale dla
nas zasady pozostają takie same – nie przekupuj nikogo,
nigdzie, nigdy, z jakiegokolwiek powodu.
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CZYM JEST ŁAPÓWKA?
• Prezenty

• Wakacje

• Przysługi

• Oferty pracy

• Darowizna

• Darowizny na cele
polityczne

• Sponsoring
• Nagroda
• Akcje

• Gesty gościnności
• Oferty produktów

ETYKA W
PRAKTYCE
P: Kim jest przedstawiciel instytucji rządowej?
To urzędnik i pracownik instytucji rządowej, ministerstwa lub agencji;
każda osoba występująca w charakterze urzędowym w imieniu
ministerstwa lub agencji rządowej; partie polityczne, przedstawiciele
partii politycznych i kandydaci ubiegający się objęcie stanowiska
publicznego; przedstawiciele i pracownicy przedsiębiorstw należących
do państwa oraz przedstawiciele i pracownicy publicznych organizacji
międzynarodowych. Każdy pracownik musi wiedzieć, czy osoba, z
którą współpracuje, jest przedstawicielem instytucji rządowej. W razie
wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do
działu prawnego.

P: Konsultant odpowiedzialny za kontakty z przedstawicielami
CZYM JEST PRANIE PIENIĘDZY?
Tak jak nie tolerujemy łapówek, tak nie tolerujemy prania
pieniędzy. Żadna sprzedaż ani relacja biznesowa nie jest warta
poświęcenia naszej więzi Brunswick. Postępując zgodnie z naszymi
procesami i mechanizmami kontroli wyboru dostawców i klientów,
w tym z procesem due diligence stron trzecich, potwierdzamy
nasze zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz dbania o więź Brunswick.
Jeśli posiadasz informacje na temat podejrzanych transakcji lub
działań, skontaktuj się z działem prawnym spółki.

instytucji rządowych ostatnio poprosił o dużą podwyżkę prowizji.
Podejrzewam, że może on przekazać pieniądze urzędnikom
administracji publicznej. Co powinienem zrobić?
Swoje podejrzenia należy zgłosić Działowi prawnemu. Nie należy
realizować takich płatności na rzecz konsultanta, dopóki Firma nie
zbada zgłaszanego problemu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Polityka antykorupcyjna i zapobiegająca przekupywaniu oraz podróże zagraniczne
urzędników
Formularz wstępnego zatwierdzenia wydatków (L.01.03)
Podlegające zwrotowi koszty podróży i wydatki biznesowe (X.00.02)

ETYKA W PRAKTYCE
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UNIKAMY KONFLIKTÓW
INTERESÓW
Więź Brunswick wymaga od nas działania w najlepszym
interesie firmy Brunswick i powstrzymania się od angażowania
się w działania, które stanowią konflikt interesów lub nawet
stwarzają takie pozory. Nawet pozory konfliktu mogą być
problematyczne. W związku z tym prosimy o ujawnienie
wszelkich możliwych konfliktów interesów i kierowanie
się zdrowym rozsądkiem, aby chronić swoją zdolność do
podejmowania niezależnych decyzji. Nie wszystkie konflikty są
zabronione, ale wszystkie muszą być jawne i zweryfikowane.
Wszelkie potencjalne konflikty można ujawnić podczas
procesu certyfikacji rocznej lub na stronie www.bcethics.com.
Czym jest konflikt interesów?

Rozważając swój sposób działania, odpowiedz
na pytania:
CZY STANOWI TO DLA MNIE MOTYWACJĘ?
CZY WYDAJE MI SIĘ MOTYWUJĄCE?
CZY MOŻE STANOWIĆ KORZYŚĆ DLA TWOICH PRZYJACIÓŁ LUB RODZINY?
CZY MOŻE STANOWIĆ KORZYŚĆ DLA PARTNERÓW
BIZNESOWYCH?
CZY DECYZJA TA JEST UJĘTA W WYDATKACH FIRMY
BRUNSWICK?

Konflikt interesów ma miejsce, gdy interesy osobiste
pracownika kolidują, lub zdają się kolidować, z decyzjami
podejmowanymi w pracy. Przyczyną konfliktów mogą
być różne kwestie. Zaliczyć do nich można na przykład
zatrudnienie poza firmą Brunswick, posiadanie udziałów
w firmie konkurencyjnej lub relacje rodzinne.

TAK?

• Stwarzasz konflikt interesów
• Należy go unikać lub ujawnić
ETYKA W PRAKTYCE
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PRZYKŁADY
KONFLIKTU INTERESÓW

• Praca w innej firmie, która koliduje z obowiązkami wykonywanymi
na stanowisku zajmowanym w Brunswick, lub korzystanie
z mienia, sprzętu, informacji lub innych zasobów w celu
wykonywania pracy na rzecz firmy zewnętrznej.
• Pracownik lub członek Twojej rodziny posiadający akcje
własnościowe (inne niż posiadanie minimalnej liczby akcji, których
wartość nie przekracza 50 000 USD wartości rynkowej akcji
notowanej na giełdzie firmy) innej firmy, która współpracuje
z firmą Brunswick lub z nią konkuruje.
• Pracownica działu zaopatrzenia, która wybiera firmę swojego
ojca zajmującą się produkcją automatów sprzedających celem
umieszczenia takich automatów w firmie Brunswick, nie
ujawniając, że właścicielem tej firmy jest jej ojciec.
• Zatrudnianie przez pracownika krewnych na stanowiskach
bezpośrednio mu podlegających.
• Pozostawanie dwóch pracowników w związku, w którym jeden
pracownik jest bezpośrednim przełożonym drugiego.

WYBÓR I/LUB
ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI
Należy zachować szczególną ostrożność podczas wybierania
dostawcy w imieniu firmy Brunswick lub zarządzania nim. Interesy
osobiste i relacje pracownika nie mogą kolidować (lub sprawiać
wrażenia kolizji) ze zdolnością podejmowania decyzji w najlepszym
interesie Firmy. Podczas wybierania dostawców zawsze należy
postępować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi
zaopatrzenia.

ETYKA W
PRAKTYCE
P: Rekrutuję pracowników na nowe stanowisko. Mój kuzyn posiada
wysokie kwalifikacje i szuka pracy. Czy mogę go zatrudnić?

Pomimo że kuzyn pracownika może posiadać wysokie kwalifikacje,
należy poinformować o tym konflikcie swojego kierownika przed
podjęciem czynności mających na celu obsadzenie stanowiska, czy też
nawet przed przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej z kuzynem.
Jeśli zostanie podjęta decyzja o tym, by zaprosić kuzyna pracownika
na rozmowę kwalifikacyjną, taki pracownik nie będzie mógł w niej
uczestniczyć ani nie będzie brać udziału w podejmowaniu decyzji
dotyczącej zatrudnienia.

P: Dowiedziałem się, że mój dział negocjuje kontrakt, dzięki któremu
firma, w której pracuje moja żona, stanie się głównym dostawcą
firmy Brunswick. Czy taka sytuacja może przyczynić się do powstania
konfliktu interesów?

Tak. Taka sytuacja może prowadzić do wystąpienia konfliktu
interesów lub możliwości wystąpienia konfliktu interesów z uwagi na
stronniczość względem firmy żony pracownika. Konflikt interesów
należy umieścić w formularzu ujawniania konfliktów interesów.
W stosownych przypadkach pracownik taki zostanie odsunięty od
procesu podejmowania decyzji. Postępując w ten sposób, pracownik
uniknie sytuacji, która może w niewłaściwy sposób wpłynąć, lub może
mieć potencjalnie niewłaściwy wpływ, na podejmowanie rozsądnych
i obiektywnych decyzji biznesowych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Konflikt interesów oraz uwierzytelnienie (E.02.06)
Zatrudnianie krewnych (H.02.04)
Zatrudnienie w firmie zewnętrznej (H.02.05)
Zatrudnianie krewnych (H.02.04)
Przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu (L.01.03)
ETYKA W PRAKTYCE
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WAŻNE:

POZNAJ ZASADY
DOTYCZĄCE
UPOMINKÓW I
ROZRYWKI
Przyjmowanie prezentów, rozrywki lub innych udogodnień
biznesowych może łatwo stwarzać pozory konfliktu
interesów, zwłaszcza jeśli wartość przedmiotu jest znacząca.
Więź Brunswick wymaga od nas przyjmowania lub
wręczania prezentów, rozrywki lub posiłków w określonych
granicach, w tym:
1. Działanie musi wspierać uzasadniony cel biznesowy;
2. Nie może mieć miejsca regularnie;
3. Musi być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami prawa i politykami firmy;
4. Niedrogi upominek bezgotówkowy o wartości
maksymalnej, nieprzekraczającej 100 USD.
Działania o wartości przekraczającej 100 USD muszą
zostać ujawnione w formularzu zgłaszania prezentów
dostępnym pod adresem www.bcethics.com, który zostanie
zweryfikowany przez przełożonego i Biuro ds. etyki przed
złożeniem oferty, kupnem lub przyjęciem prezentu.

ETYKA W PRAKTYCE
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NIESTOSOWNE
PREZENTY

• Kierownik fabryki regularnie przyjmujący butelki drogiego wina od
dostawcy, który nie ujawnia tego rodzaju prezentów.
• Kierownik ds. sprzedaży zapraszający członków swojego zespołu
i kilku klientów do lokalnego klubu dla panów celem skorzystania
z rozrywki przeznaczonej dla dorosłych.
• Kierownik ds. zaopatrzenia wybierający się na w pełni opłacony
przez sprzedawcę wyjazd na narty.

ODDZIELNA INFORMACJA
NA TEMAT PREZENTÓW DLA
URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH

Wartość prezentów oferowanych przedstawicielom instytucji
rządowych lub od nich przyjmowanych nie powinna nigdy
przekraczać 100 USD. Wręczanie przedstawicielom instytucji
rządowych lub otrzymywanie od nich prezentów powinno odbywać
się w sposób otwarty i oczywisty, a także musi zostać w prawidłowy
sposób odzwierciedlone w księgach rachunkowych i odpowiedniej
dokumentacji Firmy. Prezenty takie muszą odzwierciedlać
poważanie i wdzięczność wobec drugiej osoby i muszą być zgodne
z lokalnymi przepisami prawa. W przypadku jakichkolwiek pytań
dotyczących tego, czy prezenty, posiłki lub rozrywka oferowane
przedstawicielowi instytucji rządowej lub od niego otrzymywane są
dozwolone należy kontaktować się z Działem prawnym.

ETYKA W
PRAKTYCE
P: Na początku nowego roku chcę wysłać prezenty naszym

największym klientom, aby w ten sposób podziękować im za
współpracę. Czy mogę każdemu klientowi przesłać
kosz owoców o wartości 50 USD?
To prawdopodobnie jest uzasadniony i właściwy prezent biznesowy,
który jest zgodny ze standardami więzi Brunswick. Przekazanie takiego
prezentu raz w roku jest dopuszczalne, chyba że może postawić
klientów w sytuacji, w której mogą się oni czuć zobligowani do
podjęcia decyzji biznesowej.

P: Będę brać udział w ceremonii przyznawania nagród dla łodzi, na
której będzie też przedstawiciel straży przybrzeżnej. Chciałbym mu
wręczyć koszulkę lub czapkę z logo firmy. Czy to dopuszczalne?

Tak. Można wręczyć taki prezent o symbolicznej wartości (poniżej
100 USD), o ile będzie się to odbywać w sposób otwarty i oczywisty,
zostanie to odnotowane w księgach rachunkowych i odpowiedniej
dokumentacji Firmy i jest dopuszczalne w ramach lokalnych
przepisów prawa. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego,
czy należy wręczać taki prezent lub w jaki sposób go odzwierciedlić
w dokumentacji Firmy należy skontaktować się z Działem prawnym.

Otrzymywane oraz oferowane prezenty nie powinny NIGDY zawierać gotówki
ani ekwiwalentów gotówki (takich jak karty upominkowe).

ETYKA W PRAKTYCE
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KONKURUJEMY
UCZCIWIE
Więź Brunswick wspiera uczciwą i legalną konkurencję.
Oznacza to, że osiągamy sukces, przestrzegając wszystkich
przepisów dotyczących konkurencji (zwanych również
przepisami antymonopolowymi) obowiązujących w
krajach, w których prowadzimy działalność, sprzedając
innowacyjne produkty wysokiej jakości po konkurencyjnych
cenach. Nigdy nie konkurujemy w oparciu o stosowanie
nieodpowiednich działań lub zawieranie niewłaściwych
porozumień mających na celu wyrządzenie szkód innej
firmie, wycofanie jej z rynku lub niedopuszczenie jej na
rynek. W ramach więzi Brunswick zabrania się zawierania
umów z konkurentami, które w nieuzasadniony sposób
ograniczają konkurencję związaną z cenami, produktami
i usługami, praktykami biznesowymi, terytoriami, kanałami
dystrybucji i/lub listami klientów.
Więź Brunswick wymaga również, abyśmy wykorzystywali
informacje o konkurencji w uczciwy sposób. Nigdy nie
należy angażować się w nielegalne działania celem uzyskania
informacji o konkurencji, przyjmowania, ujawniania ani
wykorzystywania informacji o konkurencji ujętych w
umowie o zachowaniu poufności. Podobnie w przypadku
informacji wrażliwych pod względem konkurencyjności –
nie należy wymieniać ich z konkurentami, bezpośrednio
ani pośrednio, np. za pośrednictwem stron trzecich lub
publicznych oświadczeń. Rozmawiając z klientami, należy
podawać wyłącznie prawdziwe informacje na temat jakości,
cech i dostępności naszych produktów oraz nie wygłaszać
dyskredytujących uwag na temat naszych konkurentów.
ETYKA W PRAKTYCE
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
UTRZYMYWANIA WIĘZI
BRUNSWICK

4

• W kontaktach z naszymi klientami, dostawcami i konkurentami
postępuj uczciwie.
• Nie rozmawiaj z konkurencją o naszych strategiach i planach
biznesowych
• Nie zawieraj żadnych umów ani porozumień, formalnych bądź
nieformalnych, z konkurentem lub dostawcą w celu:
- Zwiększenia, ustalenia lub utrzymania cen naszych produktów
- Podziału terytoriów lub rynków

ETYKA W
PRAKTYCE
P: Na targach spotkałem starą koleżankę z uczelni, która pracuje

dla jednego z naszych konkurentów. Zapytała mnie, jak idzie biznes.
Co powinienem zrobić?
Można udzielić odpowiedzi w sposób ogólny, nieokreślony, aby
powiedzieć, że wszystko jest w porządku, jednak należy zachować
wysoki poziom rozmowy i mieć świadomość, że sama rozmowa
z konkurentem może sprawiać wrażenie czegoś nieodpowiedniego.

- Odmowy współpracy z konkretnym klientem lub dostawcą
- Ograniczenia produkcji, sprzedaży lub wyników
• W naszych materiałach reklamowych, sprzedażowych i
promocyjnych kieruj się uczciwością, faktami i podawaj
kompletne informacje

NIEDOZWOLONE UMOWY
Nielegalne umowy wcale nie muszą mieć formy fizycznie podpisanych
kontraktów. Mogą to być ustne porozumienia między stronami. Takie
postępowanie może narazić zarówno pracownika, jak i Brunswick na
poważne ryzyko. Należy niezwłocznie opuścić spotkanie, na którym
obecni są konkurenci i na którym przejawiane jest zachowanie
godzące w uczciwą konkurencję. Wszelkie rozmowy i zachowania,
które mogą stanowić naruszenie tych zasad, należy zgłaszać i nie
wolno ich omawiać z żadnym konkurentem, organem regulacyjnym
ani prawnikiem spoza firmy bez uprzedniego skonsultowania się
z Działem prawnym Oddziału lub Działem prawnym Firmy.

P: Co w przypadku konkurencji uważane jest za informacje wrażliwe?
• Ceny i powiązane z nimi elementy (rabaty, zwroty, dodatki, warunki)
• Obszary konkurencji nieuwzględniające cen (gwarancje, jakość
i wydajność)
• Plany sprzedaży i marketingu (promocje, reklama i pozycjonowanie
produktów)
• Stawki za usługi, które kupujemy, w tym wynagrodzenia/
świadczenia dla pracowników

ETYKA W PRAKTYCE
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ODPOWIEDNIO
WYKORZYSTUJEMY
I CHRONIMY AKTYWA
FIRMY
Więź Brunswick wymaga od nas ochrony i efektywnego
wykorzystywania naszych zasobów. Nasze placówki,
sprzęt, materiały, mienie, technologie, informacje oraz
marki zostały uzyskane w wyniku ciężkiej pracy wielu ludzi.
Naszym obowiązkiem wobec siebie nawzajem, naszych
klientów, akcjonariuszy i partnerów biznesowych jest
ochrona mienia firmy Brunswick przed kradzieżą, utratą,
sprzeniewierzeniem i zniszczeniem.
Czym są aktywa firmy?
PIENIĄDZE BĄDŹ PRODUKTY FIRMY
CZAS SPĘDZONY PRZEZ PRACOWNIKA W PRACY
SYSTEMY KOMPUTEROWE I OPROGRAMOWANIE
TELEFONY, FOTOKOPIARKI
POJAZDY NALEŻĄCE DO FIRMY
ZNAKI TOWAROWE / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA FIRMY

Mimo że okazjonalne korzystanie z niektórych aktywów
firmy w celach prywatnych jest uzasadnione, nigdy
nie korzystamy z zasobów firmy w celu osiągnięcia
osobistych korzyści, nie udostępniamy ich nikomu
spoza firmy Brunswick ani nie usuwamy ich z obiektów
firmy bez odpowiedniego upoważnienia. Nie wolno
korzystać z komputerów i sprzętu należących do Firmy do
nielegalnych bądź nieetycznych celów, takich jak hazard
czy pornografia. Kradzież aktywów firmy nigdy nie jest
tolerowana i może skutkować wszczęciem postępowania
karnego, a dodatkowo rozwiązaniem umowy.
ETYKA W PRAKTYCE
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WAŻNE:

POZNAJ ZASADY
PRAWIDŁOWEGO
KORZYSTANIA Z
ELEKTRONICZNYCH
SYSTEMÓW
INFORMACYJNYCH

Ważnym elementem naszego sposobu pracy i prowadzenia
działalności jest dostęp do elektronicznych technologii
informatycznych i korzystanie z nich. Więź Brunswick
wymaga od nas wykorzystywania technologii elektronicznej
głównie do celów biznesowych. Prywatne korzystanie
z technologii elektronicznych powinno być uzasadnione
i nigdy nie może kolidować z obowiązkami służbowymi.

Przykłady niewłaściwego korzystania z firmowych
elektronicznych systemów przekazywania informacji
• Pracownik Pracownik wykorzystuje swój firmowy adres
e-mail, aby wysłać swojemu znajomemu spoza firmy
dowcip, który jest obraźliwy dla wyznawców jednej z religii.
• Pracownik wykorzystuje komputer należący do firmy do
uzyskiwania dostępu do materiałów pornograficznych.
• Kierownik ds. marketingu wysyła poza firmę poufne
informacje dotyczące opracowania nowego produktu
bez uzyskania upoważnienia.

Należy pamiętać, że technologia elektroniczna jest własnością
firmy, a wszystkie wiadomości tworzone, wysyłane lub
otrzymywane są również uważane za własność firmy. Oznacza
to, że spółka może monitorować wykorzystanie swojej
technologii elektronicznej, niezależnie od tego, czy jest ona
wykorzystywana w celach biznesowych czy prywatnych,
a także w przypadkach dozwolonych przez obowiązujące
prawo. Być może będziemy musieli monitorować sprawy
związane z etyką lub innymi czynnościami wyjaśniającymi, aby
chronić prawa firmy i zapewnić zgodność z naszymi politykami
i obowiązującymi przepisami prawa.
Czym jest elektroniczny system informacyjny?
• E-mail 			
• Faks 			
• Wiadomości instant/ tekstowe
• Internet

ETYKA W PRAKTYCE

• Urządzenia mobilne
• Telefon
• Poczta głosowa
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CHRONIMY INFORMACJE
POUFNE
Więź Brunswick wymaga od nas odpowiedniej ochrony
informacji i zarządzania nimi.
Obowiązek ten obejmuje:
•

Podejmowanie uzasadnionych i niezbędnych środków
ostrożności w celu ochrony informacji poufnych
oraz informacji naszych konsumentów, dostawców,
partnerów biznesowych lub innych stron trzecich,
nawet po zakończeniu zatrudnienia;

•

Zgłaszanie przypadków kradzieży, utraty, przekazania
lub niewłaściwego wykorzystania informacji spółki
nieupoważnionym osobom trzecim;

•

Odpowiednie postępowanie z informacjami poufnymi,
nie tylko zgodnie z naszymi politykami i procedurami,
ale także zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi ochrony prywatności;

•

Przechowywanie lub usuwanie poufnych dokumentów
zgodnie z naszą polityką przechowywania
dokumentów i polityką bezpieczeństwa danych.

ETYKA W PRAKTYCE
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CZYM SĄ
INFORMACJE POUFNE?

• Pisemne lub ustne umowy pomiędzy firmą Brunswick
a pracownikami, przedstawicielami, strategicznymi partnerami
i/lub innymi stronami trzecimi.
• Własność intelektualna, czyli znaki towarowe, patenty, prawa
autorskie i tajemnice handlowe będące własnością firmy.
• Plany marketingowe, informacje o cenach i specyfikacje
techniczne.
• Prywatne dane pracownika, takie jak adres zamieszkania, numery
telefonów, numery ubezpieczenia społecznego, dane dotyczące
rachunków bankowych czy informacje dotyczące świadczeń.
• Dane osobowe lub finansowe klienta.
• Informacje finansowe firmy (np. rejestry faktur, rejestry płac,
sprawozdania finansowe, zobowiązania wobec dostawców, listy
sprzedawców, informacje na temat cen i kosztów itd.).
• Informacje finansowe i inne informacje biznesowe na temat
potencjalnych przejęć i/lub wprowadzenia na rynek nowych
produktów.
• Rysunki techniczne istniejących lub potencjalnych nowych
produktów.

ETYKA W
PRAKTYCE
P: Zadzwoniła do mnie pracownica działu kadr innej firmy.

Opracowuje zestawienie porównawcze i chce uzyskać dane
dotyczące daty rozpoczęcia pracy, zajmowanego stanowiska
i podstawowego wynagrodzenia wszystkich moich pracowników.
Nie wiem, jak postąpić w tej sytuacji.
Informacje dotyczące naszych pracowników są poufne i powinny być
udostępniane jedynie osobom upoważnionym do ich posiadania.
Nigdy nie należy podawać informacji tego typu, chyba że ma się
pewność, że takie postępowanie jest właściwe. W tej sytuacji należy
zasięgnąć porady Działu kadr i Biura ds. prywatności.

P: Znalazłem dokument z wykazem wynagrodzeń kilku pracowników
mojego działu. Czy mogę go pokazać innym osobom?

Nie. Jeśli nie masz powodu biznesowego, aby posiadać informacje,
które są danymi osobowymi innych pracowników, zgodnie z więzią
Brunswick należy natychmiast zwrócić dokument do działu kadr.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Prywatność chronionych informacji zdrowotnych (H.04.13)
Polityka klasyfikacji danych firmy Brunswick (P.01.02)
Polityka zarządzania dokumentacją korporacyjną firmy Brunswick (L.03.01)

• Listy klientów i umowy, dane o udziale rynkowym, umowy
z dostawcami, plany strategiczne itd.

ETYKA W PRAKTYCE
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Ciąg dalszy...

BRAK OCHRONY
POUFNYCH
INFORMACJI
Kuzynka pracownika rozpoczyna prowadzenie swojej
działalności i prosi o listę klientów i znajomych, aby mogła
ich poinformować o swojej nowej firmie. Pracownik wyraża
na to zgodę.
Inżynier sprzedaje konkurencji informacje dotyczące
zastrzeżonej technologii odlewania metalu, którą
opracowała Firma.

OCHRONA
POUFNYCH
INFORMACJI
Pracownik działu rozwoju produktów przed udaniem się na
lunch upewnia się, że umieścił poufne rysunki techniczne
produktu w zamykanej szufladzie.
Księgowy zawsze uruchamia ochronę hasłem na swym
komputerze przed opuszczeniem biura.

ETYKA W PRAKTYCE
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WAŻNE:

CHRONIMY
NASZĄ MARKĘ
Więź Brunswick wymaga, aby każdy z nas był
odpowiedzialny za utrzymanie i budowanie jednego
z największych atutów firmy Brunswick – naszej marki.
Obowiązkiem nas wszystkich jest umacnianie pozycji i
ochrona znaków towarowych, praw autorskich, patentów
i innych praw własności intelektualnej będących własnością
firmy Brunswick. Nasze logo i nazwa to przykłady znaków
towarowych rozpoznawanych na całym świecie, które nie
powinny być niewłaściwie używane. Przed wykorzystaniem
logo firmy Brunswick w materiałach promocyjnych i innych
należy skonsultować się z działem prawnym. Korzystanie
z logo poszczególnych oddziałów musi zostać wcześniej
zatwierdzone przez dział marketingu tego oddziału.
Co więcej, w trakcie zatrudnienia w firmie Brunswick
pracownicy mogą czasami tworzyć różne materiały lub
opracować procesy – są one własnością firmy Brunswick. Ta
własność intelektualna stanowi najcenniejsze aktywa firmy
Brunswick. Po odejściu z Brunswick każdy pracownik musi
zwrócić wszystkie własności intelektualne oraz inne efekty
pracy będące w jego posiadaniu, w tym wszystkie ich kopie.
Nigdy nie można dopuścić do sytuacji, w której własność
intelektualna będzie wykorzystywana lub udostępniania
poza Firmą bez odpowiednich zezwoleń prawnych.

ETYKA W PRAKTYCE
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WAŻNE:

SZANUJEMY
PRYWATNOŚĆ
W ramach więzi Brunswick wymagane jest dokładanie
starań w celu ochrony wszelkich danych osobowych,
które są nam udostępniane. Gromadząc dane osobowe,
powinniśmy pamiętać o następujących zasadach:
1.

Uzasadniony cel: Zgromadzone, wykorzystywane
lub przetwarzane dane muszą być wykorzystywane
wyłącznie w uzasadnionych celach biznesowych
lub prawnych. Dane powinny być wykorzystywane
w zamierzonym i jawnym celu.

2.

Ograniczenie dostępu: W przypadku, gdy
mamy uzasadniony cel biznesowy gromadzenia,
wykorzystywania lub przetwarzania danych, dostęp
do nich powinien być ograniczony do osób, które
potrzebują ich do wykonywania swojej pracy.

3.

Zapobieganie przeciekom: Dane należy ujawniać
stronom trzecim lub innym osobom zgodnie z
naszymi politykami i procedurami. Należy wykazywać
się rozwagą podczas udostępniania informacji na
piśmie (włączając w to wiadomości wysyłane pocztą
elektroniczną) oraz w czasie prywatnych rozmów.

Dane osobowe mogą obejmować:
ADRES DOMOWY, DATĘ URODZENIA, WIEK, RASĘ,
RELIGIĘ
PRZYNALEŻNOŚĆ POLITYCZNĄ, ORIENTACJĘ
SEKSUALNĄ
NUMERY IDENTYFIKACYJNE LUB NUMERY KONT
FINANSOWYCH
INFORMACJE MEDYCZNE
WSZYSTKIE INFORMACJE, KTÓRYCH NIE CHCESZ
UDOSTĘPNIAĆ PUBLICZNIE

ETYKA W PRAKTYCE
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ODPOWIEDNIO
WYKORZYSTUJEMY
I PRZEKAZUJEMY
INFORMACJE
Gdy mamy dostęp do istotnych informacji niepublicznych
(zwanych również „wewnętrznymi”), firma Brunswick
wymaga, abyśmy wykorzystywali i przechowywali
te informacje w sposób poufny i nie wykorzystywali
ich w niewłaściwym celu. Oznacza to, że informacji
wewnętrznych nigdy nie należy ujawniać innym osobom i ani
wykorzystywać dla własnych korzyści. Co ważne, informacje
niepubliczne nigdy nie powinny być wykorzystywane do
kupna lub sprzedaży akcji ani przekazywane innym osobom
z zamiarem podjęcia takich działań. Obrót papierami
wartościowymi na podstawie informacji niepublicznych jest
niezgodny z prawem.

ETYKA W PRAKTYCE
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PRZYKŁADY NIEWŁAŚCIWEGO
UŻYCIA ISTOTNYCH INFORMACJI
POUFNYCH

• Podczas lunchu kierownik fabryki dowiaduje się o potencjalnym
przejęciu, które poprawi udziały firmy Brunswick na rynku i jej
przyszłą rentowność. Zaraz po posiłku kierownik wraca do biura
i dzwoni do swego maklera z poleceniem zakupu dodatkowych
akcji Firmy.
• Tydzień przed podaniem do wiadomości publicznej przez firmę
informacji o niższych niż oczekiwane dochodach pracownik działu
finansowego dzwoni do swojego ojca i zachęca go do sprzedaży
akcji firmy Brunswick.
CZYM SĄ ISTOTNE INFORMACJE
NIEPUBLICZNE?

Informacje, które inwestor może uznać za istotne przy
podejmowaniu decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji firmy, takie
jak wyniki finansowe, wprowadzenie ważnego nowego produktu
na rynek lub istotne zmiany w zarządzie.

ETYKA W
PRAKTYCE
P: Podczas spotkania z jednym z naszych dostawców otrzymałem
pewne informacje, które mogłyby wpłynąć na niektóre transakcje
giełdowe rozważane przez moją siostrę. Czy mogę podzielić się
tymi informacjami, ponieważ nie przyniesie mi to osobistych
korzyści?

Nie. Prawo nie tylko zabrania kupowania lub sprzedawania akcji na
podstawie istotnych informacji niepublicznych, ale także zabrania
ujawniania ich siostrze (lub innym osobom) w celach związanych
z transakcjami.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Komunikacja elektroniczna i korzystanie z internetu (E.02.07)
Media społecznościowe (H.01.05)
Polityka dotycząca wykorzystywania istotnych informacji niepublicznych w obrocie
papierami wartościowymi (X.XX.XX)

ETYKA W PRAKTYCE
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WŁAŚCIWIE
REPREZENTUJEMY
FIRMĘ
Więź Brunswick wymaga od nas przestrzegania
odpowiednich protokołów dotyczących tego, kto może
wypowiadać się i działać w imieniu firmy Brunswick. Tylko
upoważnieni pracownicy mogą wypowiadać się lub działać
w imieniu firmy Brunswick, w tym rozmawiać z mediami,
koordynować wycieczki po obiektach lub podpisywać
umowy.

ETYKA W PRAKTYCE
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
UTRZYMYWANIA WIĘZI
BRUNSWICK

4

• Nie wolno wypowiadać się bądź działać w imieniu firmy Brunswick
bez wyraźnego upoważnienia;
• Należy poznać i zrozumieć nasze polityki i procedury dotyczące
zatwierdzania i podpisywania umów
• W przypadku kontaktu ze strony przedstawicieli mediów należy
natychmiast skierować ich do działu komunikacji korporacyjnej
• Należy odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznościowych.
Nie wypowiadaj się w imieniu firmy Brunswick, chyba że masz do
tego upoważnienie, i wyraźnie zaznaczaj, kiedy dzielisz się swoimi
osobistymi poglądami.
PRZYKŁADY NIEWŁAŚCIWYCH REAKCJI NA PROŚBY
O UDZIELENIE INFORMACJI

• Analityk finansowy pyta kierownika ds. marketingu firmy Brunswick
o udział firmy w rynku. Kierownik udziela informacji o bieżących
planach marketingowych, planach na przyszłość oraz przedstawia
prognozy.

ETYKA W
PRAKTYCE
P: Publikuję wpisy na blogach dotyczące mojej wiedzy

specjalistycznej. Czy powinienem poinformować innych
o moim powiązaniu z firmą Brunswick?
Tak. W świecie internetowym przejrzystość w zakresie połączeń
firmowych jest dobrym zwyczajem. Jest ona również zgodna
z zasadami więzi Brunswick. W zależności od tego, gdzie się
znajdujesz, może to być również wymagane przez prawo. Ważne jest,
aby poinformować odbiorców, że pracujesz w firmie Brunswick, i dodać
tę informację na swoim blogu, czacie lub do innych wpisów online:
„Wyrażone opinie są moimi własnymi opiniami i nie odzwierciedlają
poglądów firmy Brunswick”.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wykorzystywanie istotnych informacji niepublicznych w handlu i nieupoważnione
ujawnianie informacji (L.01.01)
Ujawnienie informacji mediom i kręgom finansowym (C.02.03)
Media społecznościowe (H.01.05)
Zasady zgłaszania nieprawidłowości (E.02.03)

• Inżynier pracujący w dziale badań i rozwoju opisuje magazynowi
branżowemu sposób opracowania nowego produktu, nie
uzyskując uprzednio upoważnienia do przeprowadzenia rozmowy
z dziennikarzem.

Pracownik NIGDY nie powinien przedstawiać nieprawdziwych informacji na temat siebie bądź firmy Brunswick.

ETYKA W PRAKTYCE
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MASZ PROBLEM Z PODJĘCIEM TRUDNEJ DECYZJI?
OTO JAK WYKORZYSTAĆ WIĘŹ BRUNSWICK DO PODJĘCIA DECYZJI
Czy Twój kierownik uważa,
że to dobry pomysł?
Czy czujesz się komfortowo
z tym, że Twoi współpracownicy
mogą się o tym dowiedzieć?
Czy będziesz czuć się komfortowo, jeśli Twoje działania staną
się powszechnie znane?
Czy masz pewność, że żadna
z naszych polityk tego nie
zabrania?
Czy zasady zawarte w tym
Podręczniku zezwalają na
to, co chcesz zrobić?

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

ZWOLNIJ

W dowolny opisany w tym
Podręczniku sposób skontaktuj
się z Zespołem ds. programu
etyki i omów swoje opcje.

KONTYNUUJ

Wszystko wygląda dobrze, ale jeśli nadal nie masz pewności,
skontaktuj się z Zespołem ds. programu etyki i zgłoś swoje niepewności.
E T Y K AETYKA
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KTYCE
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Brunswick Corporation jest spółką notowaną na
giełdach w Nowym Jorku i Chicago, ze sprzedażą na
poziomie 4,1 mld USD rocznie. Stanowimy rodzinę około
12 000 pracowników na całym świecie, tworząc lokalne
środowisko w czterech oddziałach w ponad 24 krajach.
Nasza siedziba główna znajduje się na przedmieściach
Chicago, w Mettawie, w stanie Illinois.
Od momentu założenia firmy Brunswick w 1845 r. firma
stała się światowym liderem w dziedzinie napędów
morskich, łodzi oraz części i akcesoriów. Odnosimy
długotrwałe sukcesy na rynku, ponieważ koncentrujemy
się na wprowadzaniu innowacji, wykorzystując najlepsze
praktyki i wiedzę weteranów branży.

PRZECZYTAJ RAPORT DOTYCZĄCY ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
brunswick.com/corporate-responsibility/sustainability
PRZECZYTAJ NASZ RAPORT DLA AKCJONARIUSZY
brunswick.com/investors/sec-filings

ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ DOTYCZĄCĄ
RELACJI Z INWESTORAMI
brunswick.com/investors

