
Nasze wartości:

Formuła sukcesu 
Huntsman
Wytyczne postępowania w biznesie Huntsman



Spis treści

    Szacunek dla wszystkich  ............................................  30

Pielęgnowanie atmosfery szacunku w miejscu pracy  ........................ 31
Utrzymywanie bezpieczeństwa w miejscu pracy  ............................... 36
Ochrona prywatnych informacji  .......................................................... 38
Zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zdrowia,  
bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju  ..................................... 40
Wkład na rzecz społeczności  ............................................................. 41
Poszanowanie praw człowieka  .......................................................... 43

    Odpowiedzialne traktowanie zasobów firmy  ............  44

Odpowiedzialne korzystanie z mienia fizycznego  .............................. 45
Ochrona informacji poufnych i własności intelektualnej  ..................... 47
Ochrona technologii informacyjnej  ..................................................... 49
Korzystanie z mediów społecznościowych i reagowanie  
na publiczne zapytania ....................................................................... 50

    Podsumowanie: Nasi pracownicy są kluczowi .........  52

Podsumowanie ................................................................................... 53
Zasoby  ............................................................................................... 53
Odstąpienia  ........................................................................................ 53

Wiadomość od Peter Huntsman  ....................................  03

    Nasze wartości: Formuła sukcesu Huntsman  ..........  04

Globalne pielęgnowanie naszych wartości  ........................................ 05
Zrozumienie naszych wspólnych obowiązków  ................................... 06
Dawanie przykładu przez kierownictwo  ............................................  06
Podejmowanie właściwych decyzji ..................................................... 07
Zabieranie głosu ................................................................................. 08
Badanie zgłoszeń  ............................................................................... 09
Brak działań odwetowych ................................................................... 10

    Szczera komunikacja  ..................................................  11

Promowanie naszych produktów  ....................................................... 12
Uczciwa konkurencja  ......................................................................... 14
Interakcje z dostawcami i osobami trzecimi  ....................................... 16

    Uczciwe działanie  ........................................................  17

Unikanie konfliktu interesów ............................................................... 18
Zakaz korupcji i przekupstwa  ............................................................. 20
Zgodność z międzynarodowymi przepisami handlowymi  .................. 24
Zapobieganie wykorzystywaniu informacji wewnętrznych  ................. 26
Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji biznesowej  ....................... 28



Szanowni Współpracownicy, 

Na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat wspólnie zbudowaliśmy trwałe i niepodważalne 
dziedzictwo Huntsman. U podstaw tego osiągnięcia leżą dwie proste koncepcje: 
uczciwość i wybór. Wybieramy prowadzenie działalności tak, jak należy.

Wybieramy uczciwe działanie dla siebie i obiecujemy to samo innym. Jest to 
najważniejsze zobowiązanie, jakie podejmujemy wobec naszych klientów i akcjonariuszy. 
To podstawa budowania oraz wzmacniania relacji opartych na zaufaniu. Zaufanie 
jest równie wartościowe, co delikatne. Właśnie dlatego tak ważne jest, abyśmy 
w dalszym ciągu podejmowali właściwe decyzje dotyczące naszego postępowania jako 
profesjonaliści i ambasadorowie firmy. Od nikogo nie oczekuje się, by umiał rozwiązać 
każdy możliwy problem etyczny w biznesie, ale wszyscy musimy wiedzieć, gdzie znaleźć 
właściwe odpowiedzi.

Informacje zawarte w naszych Wytycznych postępowania w biznesie będą wspierać 
Was na tej drodze. Ponadto wszyscy współpracownicy Huntsman są zobowiązani do 
korzystania z kanałów opisanych w niniejszym przewodniku, aby zgłaszać wszelkie 
zaobserwowane przypadki nieetycznego postępowania – zarówno celowego, jak 
i nieumyślnego.

Przestrzeganie niniejszych wytycznych, a także kierowanie się dobrym osądem 
i zobowiązaniem do działania we właściwy sposób, jest konieczne każdego dnia. 
W ten sposób zachowujemy najwyższe standardy etyczne, które są podstawą naszego 
dziedzictwa i mają kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości.

Dziękuję za kierowanie się naszymi wartościami w każdej sytuacji.

Peter R. Huntsman
Przewodniczący, Prezes i CEO

Wiadomość od 
Peter Huntsman

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi

3



Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 
Huntsman
Dzięki pielęgnowaniu własnej tożsamości oraz właściwemu 
postępowaniu zyskujemy przewagę konkurencyjną w każdym 
realizowanym przedsięwzięciu biznesowym. Z zaangażowaniem 
wcielamy w życie nasze wartości: szczerość, uczciwość, szacunek 
i odpowiedzialność. To zobowiązanie jednoczy nas na poziomie 
globalnym oraz wzmacnia wysokie standardy etyczne we wszystkim, 
co robimy – zwłaszcza w naszych wzajemnych relacjach, jak 
również relacjach z klientami i partnerami biznesowymi. Każde 
z nas musi działać zgodnie z wartościami Huntsman, by codziennie 
podejmować właściwe decyzje.
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Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:

4



   Szczerość
Nasze komunikaty są szczere i zawierają 
prawidłowe informacje.

   Uczciwość
Stosujemy najwyższe standardy 
uczciwości we wszystkich działaniach.

   Szacunek
Okazujemy szacunek każdej osobie, 
z którą mamy kontakt.

   Odpowiedzialność
Osobiście odpowiadamy za realizację 
swoich zobowiązań.

Globalne pielęgnowanie naszych wartości
Te Wytyczne dotyczą nas wszystkich, niezależnie od 
miejsca pracy. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania 
wszystkich przepisów prawa w każdej sytuacji, nawet jeśli są 
skomplikowane, ulegają zmianom i różnią się w zależności 
od kraju. Nie oczekujemy, że każda osoba pracująca w firmie 
Huntsman będzie znać wszystkie obszary prawa. Jednak 
każde z nas ma obowiązek zapoznać się z niniejszymi 
Wytycznymi i ich przestrzegać – i to samo dotyczy polityk, 
procedur oraz przepisów odnoszących się do konkretnej 
lokalizacji i stanowiska danej osoby.
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Zrozumienie naszych wspólnych obowiązków
Reputacja Huntsman opiera się na działaniach wszystkich osób, które występują w imieniu 
firmy. Wspólnie odpowiadamy za pielęgnowanie naszych wartości i oczekujemy, że wszyscy 
będą przestrzegać naszych wysokich standardów etycznych.

Dawanie przykładu przez kierownictwo
Kierownicy i przełożeni mają obowiązek przewodzić poprzez dawanie przykładu. Wierzymy, że 
to najlepszy sposób, by promować wartości firmy Huntsman wśród naszych współpracowników, 
a także klientów i partnerów biznesowych. Jako kierownicy i przełożeni mamy obowiązek:
• Działać zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości oraz naszymi wartościami.
• Uświadamiać bezpośrednich podwładnych, jak duże znaczenie mają niniejsze Wytyczne oraz 

ogólne etyczne postępowanie.
• Tworzyć pozytywne środowisko, w którym bezpośredni podwładni oraz inni współpracownicy 

mogą swobodnie zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.
• Uważać na sytuacje, które mogą naruszać Wytyczne lub przepisy prawa.
• Natychmiast informować odpowiednie osoby o sytuacjach, które są niezgodne z zasadami 

etyki lub mogą potencjalnie zaszkodzić reputacji firmy Huntsman.
• Szanować poufność oraz zakazywać działań odwetowych.

Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 
traktowanie zasobów firmy
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Podejmowanie właściwych decyzji
Może się zdarzyć, że nie będziemy mieć pewności, jak należy postąpić, albo czy nasze 
działanie lub decyzja spełnia standardy etyczne lub wymogi prawne. W takich sytuacjach 
należy zadać sobie następujące pytania:

Czy przestrzegam Wytycznych, polityk i procedur 
oraz wszystkich przepisów prawa, które mają 
zastosowanie do mojego obszaru pracy?

Jakiego rodzaju wskazówek potrzebuję, aby 
podjąć tę decyzję?

Czy moje działania mogą mieć negatywne 
konsekwencje dla firmy Huntsman?

Czy jakakolwiek osoba w firmie Huntsman 
powinna wiedzieć o proponowanych lub 
zrealizowanych przeze mnie działaniach?

Czy odpowiadałoby mi, gdyby moje działania 
zostały ujawnione opinii publicznej? Czy moja 
rodzina byłaby dumna z mojego postępowania?

Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 
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Zabieranie głosu
Jeżeli nadal masz pytanie na temat konkretnej sytuacji albo musisz zgłosić problem lub wątpliwość, 
skontaktuj się z jedną lub kilkoma z następujących osób:
• Twój bezpośredni przełożony
• Twój lokalny przedstawiciel Działu HR
• Zakładowy Kierownik ds. zgodności: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ 

facility-compliance-officers
• Dowolny Mistrz ds. zgodności: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ 

compliance-champions
• Zespół ds. etyki i zgodności: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ 

ethics-and-compliance-team i ethics@huntsman.com
• Dyrektor ds. zgodności
• Dział prawny
• Radca generalny
• Infolinia Speak Up: www.huntsman.com/speakup (sprawdź numery w poszczególnych krajach na 

stronie Etyki i zgodności w sieci Intranet)

Infolinię Speak Up obsługuje niezależna firma. Infolinia jest dostępna w wielu językach, 24 godziny 
na dobę, siedem dni w tygodniu. Zgłoszenia można przekazywać bezpośrednio na stronie Speak 
Up lub podczas rozmowy z przedstawicielem. W przypadku przekazania zgłoszenia przez infolinię 
tożsamość dzwoniącego zostanie zachowana w poufności – jeżeli wyrazi on taką wolę i jeżeli będzie 
to zgodne z lokalnymi przepisami prawa – a informacja o zgłoszonym problemie zostanie przekazana 
do firmy Huntsman w celu jej zbadania.

W niniejszych Wytycznych znajdują się dodatkowe odniesienia do kryteriów i zasad podejmowania 
decyzji. Te i inne ważne polityki są dostępne na naszej stronie Etyki i zgodności w sieci intranet: 
huntsman.com/ethics.

Jeżeli ktokolwiek z nas dowie się o sytuacji, która może obejmować potencjalne naruszenie 
niniejszych Wytycznych, polityk, procedur lub przepisów prawa, mamy obowiązek natychmiast to 
zgłosić. Zabieranie głosu pozwala stwierdzić naruszenie prawa lub zasad etyki, a ponadto zapobiega 
pogorszeniu sytuacji i pomaga przeciwdziałać naruszeniom w przyszłości. Nie zwlekaj ze zgłoszeniem 
wątpliwości w dobrej wierze.

Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 
traktowanie zasobów firmy
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Szybka reakcja. Zgłoszenie jest przesyłane do naszego Zespołu 
ds. etyki i zgodności. Następnie jest oceniane i przekazywane 
w celu podjęcia odpowiedniego działania lub wszczęcia 
dochodzenia przez Zespół ds. etyki i zgodności.

Szczegółowe dochodzenie. Firma Huntsman szybko rozpocznie 
dochodzenie, zgromadzi wszystkie dostępne fakty i określi, czy 
miało miejsce zakazane działanie. 

Działania następcze. W zależności od wyników dochodzenia 
firma Huntsman podejmie odpowiednie działania, by przerwać 
wszelkie niestosowne lub nieetyczne zachowania oraz zapobiec 
im w przyszłości.

Poważne traktowanie zarzutów. Wszystkie zgłoszenia, w tym 
zarzuty dyskryminacji, mobbingu i/lub działań odwetowych, będą 
traktowane poważnie i niezwłocznie badane z zachowaniem 
maksymalnej poufności. Mimo to nie zawsze można 
zagwarantować całkowitej poufności.

Badanie zgłoszeń

Firma Huntsman będzie badać wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń przekazane w dobrej wierze. Podczas przekazywania zgłoszenia 
zachęcamy do podania imienia i nazwiska. Znajomość tożsamości osoby zgłaszającej często okazuje się pomocna podczas dochodzenia. 
Poufność będzie chroniona w maksymalnym możliwym zakresie, a jednocześnie będziemy mogli przeprowadzić odpowiednie dochodzenie 
i właściwie rozwiązać daną sprawę.

Nasze podejście do zgłoszeń opiera się na tych kluczowych punktach:

Oczekiwanie współpracy. Firma Huntsman oczekuje od 
wszystkich współpracowników pełnej współpracy oraz pomocy 
we wszelkich dochodzeniach. Brak współpracy może skutkować 
wszczęciem działań dyscyplinarnych, w tym także rozwiązaniem 
stosunku pracy.

Odpowiednie działania dyscyplinarne. Jeżeli okaże się, że 
współpracownik naruszył niniejsze Wytyczne, zostaną wszczęte 
wobec niego odpowiednie działania dyscyplinarne lub naprawcze, 
które mogą obejmować nawet rozwiązanie stosunku pracy.

Brak zgłoszenia przez przełożonych lub kierowników. Działania 
dyscyplinarne mogą zostać wszczęte także wobec przełożonych 
i kierowników, który wiedzą o skardze lub niewłaściwym zachowaniu, 
ale nie zgłaszają ich lub, w odpowiednich okolicznościach, nie 
podejmują niezwłocznej reakcji na takie zachowanie.

Konsekwencje naruszeń. Naruszenia mogą wiązać się 
z poważnymi konsekwencjami, w tym nawet rozwiązaniem 
stosunku pracy z zaangażowanymi osobami, a także 
odpowiedzialnością cywilną i karną tych osób i/lub firmy Huntsman.

Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 
traktowanie zasobów firmy
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Brak działań odwetowych
Działania odwetowe to sytuacja, gdy współpracownicy, kandydaci 
lub osoby blisko z nimi związane są traktowane w mniej korzystny 
sposób ze względu na to, że zgłosiły problem albo wzięły udział 
w dochodzeniu dotyczącym zgodności lub procesie sądowym (np. 
jako świadek).

Działania odwetowe wobec jakichkolwiek osób za to, że zgłosiły 
problem lub wątpliwości dotyczące zgodności, działając w dobrej 
wierze, są zakazane. Jeżeli przekażesz zgłoszenie w dobrej wierze, 
nie grożą Ci żadne działania dyscyplinarne ani inne negatywne 
działania – nawet jeżeli okaże się, że zakwestionowane przez Ciebie 
zachowanie nie jest niezgodne z prawem czy zasadami etyki. 
Działanie „w dobrej wierze” oznacza, że przekazujesz wszystkie 
posiadane informacje, by sformułować szczere, zgodne z prawdą 
i kompletne zgłoszenie.

Formułowanie odpowiedzi 
Pytanie: Współpracownik z mojego zespołu zwierzył mi się, że 
przekazał zgłoszenie na infolinii Speak Up. Powiedział, że dotyczyło 
ono naszego bezpośredniego przełożonego. Od tego czasu widzę, 
że przełożony traktuje go bez szacunku. Podejrzewam, że powodem 
takiego zachowania może być przekazane zgłoszenie. Nie wiem, 
co robić. Czy najlepiej jest się nie angażować? Czy powinienem 
milczeć w tej sprawie?

Odpowiedź: Nie. Zgłoś swoje wątpliwości. Zachowanie 
kierownika może być oznaką działań odwetowych. Twoje 
podejrzenia biorą się z działania w dobrej wierze, dlatego należy 
przekazać zgłoszenie do zakładowego Kierownika ds. zgodności, 
do Zespołu ds. etyki i zgodności, przez infolinię Speak Up lub 
za pośrednictwem innego kanału przekazywania zgłoszeń. Nie 
tolerujemy działań odwetowych, a zgłoszenie takiej sytuacji pomaga 
zapobiegać lub położyć kres takim działaniom.

Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 
traktowanie zasobów firmy
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Szczera 
komunikacja
W firmie Huntsman zawsze komunikujemy się 
w szczery sposób. Kierujemy się tą zasadą w relacjach 
ze współpracownikami, podczas odpowiedniego 
promowania naszych produktów, prowadzenia uczciwej 
konkurencji, a także zawierania uczciwych transakcji 
z dostawcami i osobami trzecimi.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi

11

Szczera komunikacja



Promowanie 
naszych 
produktów
Promujemy nasze produkty 
i usługi w szczery sposób, z dumą 
i transparentnością, ponieważ wiemy, 
że to buduje zaufanie wobec firmy. 
Zdobywamy zamówienia i utrzymujemy 
reputację dzięki dostarczaniu wysokiej 
jakości produktów i usług.

Nigdy nie wprowadzamy klientów 
ani partnerów biznesowych w błąd 
co do naszych produktów i usług. 
Budujemy zaufanie poprzez jasną 
i szczerą komunikację. Bardzo 
cenimy budowane przez nas relacje, 
dlatego każda interakcja z klientami 
i partnerami biznesowymi jest dla nas 
okazją do dalszego rozwijania firmy 
Huntsman.

Nasza formuła sukcesu
Promujemy produkty w uczciwy i efektywny sposób, gdy:

• Zawsze mówimy o możliwościach naszych produktów i usług w sposób zgodny z prawdą.
• Podkreślamy wartość naszych produktów i usług, nie dyskredytując przy tym konkurencji.
• Prawidłowo szacujemy i informujemy o terminach wdrożenia.
• Upewniamy się, że nasze materiały marketingowe i reklamowe są poprawne oraz zgodne

ze wszystkimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
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Formułowanie odpowiedzi 
Pytanie: Pracuję w dziale sprzedaży i jestem blisko realizacji celu kwartalnego. Jeżeli mi się uda, otrzymam indywidualną premię za wyniki. 
Ostatnio negocjacje z potencjalnym klientem stały się trudne. Aby sfinalizować sprzedaż, zasugerowałem, że możemy bardzo szybko wykonać 
proponowaną pracę. Nie byłem pewien, czy to możliwe. Stwierdziłem jednak, że klient nie będzie miał nic przeciwko, ponieważ w umowie nie 
będzie mowy o konieczności wcześniejszej realizacji. Jeszcze nie zawarliśmy transakcji, ale martwię się, że wprowadziłem klienta w błąd. Czy 
postępuję słusznie?

Odpowiedź: W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy realizacja zobowiązania będzie możliwa, należy zawsze skonsultować się z przełożonym. 
Ustalanie terminów, których Huntsman może realnie dotrzymać, jest zgodne z naszymi wartościami, tj. szczerością i uczciwością. Nie pozwalamy 
na to, by żądane cele lub ilości naruszały nasze standardy etyczne. Skonsultuj się z przełożonym i w razie potrzeby szczerze porozmawiaj 
z potencjalnym klientem. Dokładnie ustal oczekiwania na wczesnym etapie, aby uniknąć rozczarowania po stronie klienta i nie zaszkodzić naszej 
reputacji.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Szczera komunikacja
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Uczciwa 
konkurencja
Konkurujemy na rynku 
w zaangażowany i uczciwy sposób 
zgodny ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami prawa. Żaden zysk nie 
jest wart tego, by poświęcić nasze 
wartości. Nigdy nie naruszamy 
własnych standardów etycznych, 
aby zdobyć przewagę konkurencyjną 
lub zrealizować cel biznesowy. 
Naruszanie prawa, w tym przepisów 
antymonopolowych, może mieć 
poważne konsekwencje.

Nasza formuła sukcesu
Zapewniamy uczciwą konkurencję, gdy:

• Zbieramy informacje o konkurentach wyłącznie ze źródeł publicznych i innych stosownych 
źródeł, a ponadto dokumentujemy te źródła.

• Informujemy dział prawny, jeżeli przypadkowo otrzymamy informacje poufne lub zastrzeżone 
należące do konkurencji.

• Nigdy nie stosujemy oszustw ani nieprawidłowych stwierdzeń, by ograniczyć możliwości 
konkurowania.

• Nigdy nie prowadzimy rekrutacji w celu uzyskania informacji należących do konkurencji.
• Nigdy nie ustalamy cen poniżej kosztów, aby usunąć konkurentów z rynku.
• Nigdy nie rozmawiamy z konkurencją na temat cen, obszarów ani klientów.
• W razie wątpliwości w kwestii uczciwej konkurencji kontaktujemy się z Zespołem ds. etyki 

i zgodności lub Działem prawnym.
• Bierzemy udział we wszystkich wymaganych szkoleniach dotyczących prawa konkurencji.

Dowiedz się więcej
• Polityka antymonopolowa i dotycząca konkurencji
• Poradnik na temat polityki antymonopolowej i dotyczącej konkurencji

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Formułowanie odpowiedzi 
Pytanie: Partner biznesowy zaprosił mnie na imprezę golfową. 
Myślę, że mogą być tam obecni także przedstawiciele konkurencji. 
Co należy zrobić?

Odpowiedź: Należy unikać kontaktu z konkurencją podczas 
wydarzenia. Zaplanuj swe kroki z wyprzedzeniem: porozmawiaj 
z organizatorem imprezy, aby upewnić się, że podczas gry w golfa 
nie znajdziesz się w tej samej grupie, co konkurenci. Podczas 
wydarzenia unikaj nieformalnych sytuacji towarzyskich z udziałem 
konkurencji (np. wspólnego lunchu). Sprawdź też, czy przed 
udziałem w wydarzeniu musisz uzyskać dodatkowe zgody lub przejść 
szkolenia.

Prawo konkurencji 
Przepisy prawa konkurencji i prawa antymonopolowego zapewniają 
konkurencyjność na rynkach towarów i usług. Te przepisy chronią 
konkurencję poprzez zakazywanie umów, praktyk i zachowań, 
które zmniejszają efektywność biznesową, ograniczają innowacje 
lub powodują wyższe ceny lub niższą jakość towarów i usług. Dwa 
kluczowe obszary, na których koncentruje się prawo konkurencji, to:

• porozumienia i praktyki antykonkurencyjne oraz 

• nadużywanie dominującej pozycji na rynku.

Brak identyfikacji i reakcji na ryzyka w zakresie prawa konkurencji 
może mieć poważne konsekwencje prawne, finansowe 
i wizerunkowe.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Szczera komunikacja
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Interakcje 
z dostawcami 
i osobami 
trzecimi
W komunikacji z dostawcami 
i osobami trzecimi okazujemy im 
głęboki szacunek. Nasze transakcje 
są szczere i otwarte, ponieważ 
nasza działalność opiera się na 
współpracy z podmiotami, które 
podzielają nasze wysokie standardy 
etyczne. Jako globalna firma ze 
skomplikowanymi łańcuchami dostaw 
budujemy i utrzymujemy relacje 
z tymi partnerami, którzy zapewniają 
najlepszą wartość w sposób zgodny 
z naszymi wartościami oraz przepisami 
prawa.

Nasza formuła sukcesu
Nasze interakcje z dostawcami i osobami trzecimi są etyczne, gdy:

• Sprawiedliwie traktujemy wszystkich partnerów biznesowych niezależnie od wartości 
biznesowej danej relacji.

• Opieramy swoje decyzje na obiektywnych kryteriach, takich jak jakość, cena i usługa.
• Unikamy choćby pozorów konfliktu interesów lub jakiegokolwiek faworyzowania (zob. 

„Unikanie konfliktu interesów”).
• Nigdy nie ujawniamy poufnych informacji biznesowych firmy Huntsman lub innej firmy bez 

pozwolenia.
• Szczerze i otwarcie omawiamy zaistniałe problemy, aby znaleźć rozwiązanie akceptowalne 

dla obu stron.
• Prowadzimy badania due diligence, aby upewnić się, że nasi partnerzy biznesowi spełniają 

nasze wysokie standardy etyczne.

Dowiedz się więcej
• Polityka antykorupcyjna
• Sekcja Due diligence osób trzecich w Poradniku na temat polityki antykorupcyjnej

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Uczciwe działanie
Nie wystarczy wierzyć w uczciwość. Musi ona być 
widoczna w każdym naszym działaniu. Demonstrujemy 
naszą uczciwość poprzez unikanie konfliktu interesów, 
zapobieganie wszelkim formom korupcji, przestrzeganie 
przepisów dotyczących wykorzystywania informacji 
wewnętrznych i handlu międzynarodowego, a także 
prowadzenie poprawnej dokumentacji przedsiębiorstwa.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Uczciwe działanie
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Unikanie 
konfliktu 
interesów
Wykonując swoją pracę, podejmujemy 
decyzje w sposób bezstronny i działamy 
w najlepszym interesie Huntsman. 
Konflikt interesów ma miejsce, gdy 
osobiste interesy ingerują w naszą 
zdolność podejmowania obiektywnych 
decyzji biznesowych. Takie konflikty 
mogą także naruszać naszą zdolność 
efektywnej pracy w imieniu Huntsman. 
Nigdy nie wykorzystujemy informacji 
biznesowych w sposób, który powoduje 
powstanie konfliktu pomiędzy naszymi 
interesami osobistymi a interesami 
Huntsman.

Nasza formuła sukcesu
Unikamy konfliktu interesów, gdy:

• Upewniamy się, że nasze decyzje biznesowe leżą w najlepszym interesie Huntsman oraz są 
odrębne i niezależne od osobistych interesów.

• Niezwłocznie ujawniamy wszelkie faktyczne lub potencjalne konflikty interesów.
• Wspólnie ze swoim kierownikiem rozwiązujemy lub łagodzimy wszelkie konflikty interesów, 

których nie można uniknąć.
• Unikamy pozyskiwania możliwości biznesowych lub realizowania innych interesów poza 

Huntsman, jeżeli mogą one wpływać na naszą zdolność wykonywania pracy.
• Unikamy realizowania osobistych interesów biznesowych w firmach będących konkurentami 

Huntsman.

Dowiedz się więcej
• Polityka konfliktu interesów
• Poradnik na temat polityki  

konfliktu interesów

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Uczciwe działanie
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Zrozumienie konfliktu interesów 
Konflikt interesów powstaje, gdy osobiste interesy współpracownika 
faktycznie lub pozornie wpływają na interesy Huntsman lub 
obowiązki służbowe tej osoby. Obszary, w których często występują 
konflikty interesów, są następujące:

• Osoba trzecia, która prowadzi interesy z Huntsman, jest członkiem 
rodziny lub znajomym współpracownika naszej firmy, jest z nim 
związana w inny sposób lub jest z nim powiązana finansowo.

• Relacja romantyczna z innym współpracownikiem Huntsman.
• Praca w Huntsman z członkiem rodziny lub przyjacielem oraz brak 

poinformowania firmy o takiej relacji.
• Podjęcie pracy na zewnątrz, szczególnie u partnera biznesowego 

lub konkurenta Huntsman.
• Praca w charakterze członka kadry kierowniczej, partnera, 

konsultanta lub menedżera w jakiejkolwiek organizacji, która 
współpracuje lub zabiega o współpracę biznesową z Huntsman.

• Wykorzystywanie zasobów Huntsman, w tym mienia, informacji lub 
czasu, w celu wykonywania pracy na zewnątrz.

• Posiadanie znaczącego udziału finansowego w innej spółce, 
z którą współpracuje firma Huntsman. „Znaczący” udział 
finansowy oznacza udział przekraczający:

• 1% pozostających w obrocie papierów wartościowych 
przedsiębiorstwa lub spółki kapitałowej, niezależnie od 
kategorii tych papierów wartościowych,

• 10% udziałów w spółce osobowej lub stowarzyszeniu; lub
• 5% całkowitych aktywów lub dochodu brutto 

współpracownika.

Formułowanie odpowiedzi 
Pytanie: Współpracowniczka powiedziała mi, że kilka miesięcy 
temu założyła firmę świadczącą usługi recyklingu odpadów. Teraz 
firma ma kilkoro klientów, którzy są konkurentami Huntsman. 
Huntsman nie jest klientem jej firmy, dlatego jej zdaniem nie musi 
zgłaszać tej sytuacji naszemu bezpośredniemu przełożonemu. Moim 
zdaniem to może być konflikt interesów. Co należy zrobić?

Odpowiedź: Współpracownica powinna poinformować 
bezpośredniego przełożonego i zakładowego Kierownika ds. 
zgodności przed podjęciem jakichkolwiek działań, które mogłyby 
naruszyć jej zdolność podejmowania obiektywnych decyzji jako 
pracownika Huntsman. Powinna natychmiast porozmawiać o tym 
z bezpośrednim przełożonym i zakładowym Kierownikiem ds. 
zgodności, aby udokumentować i ocenić potencjalny konflikt 
interesów. Poproś swojego bezpośredniego przełożonego lub 
zakładowego Kierownika ds. zgodności, by porozmawiał o tym z tą 
współpracownicą.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Uczciwe działanie
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Zakaz korupcji 
i przekupstwa
Pozyskujemy możliwości 
biznesowe uczciwie i w oparciu 
o kryteria merytoryczne. Nigdy nie 
próbujemy wpływać na decyzje 
biznesowe poprzez niestosowne 
płatności lub przysługi. Przepisy 
antykorupcyjne przewidują potencjalną 
odpowiedzialność karną – zarówno 
dla firmy, jak i dla Ciebie – i nawet 
sytuacja, która tylko sprawia wrażenie 
korupcji, może zagrozić naszej 
reputacji. Żaden zysk nie jest wart 
tego, by poświęcić naszą reputację. 
Z tego powodu wszelkie łapówki 
i ukryte prowizje są surowo zabronione 
– niezależnie od obszaru, na jakim 
się znajdujemy lub prowadzimy 
działalność.

Nasza formuła sukcesu
Zapobiegamy korupcji i przekupstwu, gdy:

• Nigdy nie oferujemy nic wartościowego w celu wywierania wpływu na decyzje biznesowe.
• Nigdy nie oferujemy nic wartościowego urzędnikom państwowym bez uprzedniej zgody działu 

prawnego lub Zespołu ds. etyki i zgodności.
• Nigdy nie oferujemy ani nie przyjmujemy niestosownych lub podejrzanych płatności.
• Prowadzimy kompletną, poprawną i zgodną z prawdą dokumentację wszystkich płatności.
• Zgłaszamy wszelkie wątpliwości dotyczące niestosownych płatności.
• Nigdy nie wykorzystujemy osób trzecich do dokonania płatności, których sami byśmy nie 

dokonali.
• Prowadzimy badania due diligence, aby upewnić się, że współpracujemy z firmami, które 

podzielają nasze wartości.

Dowiedz się więcej
• Polityka antykorupcyjna
• Poradnik na temat polityki antykorupcyjnej
• Delegowanie uprawnień

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Łapówki, ukryte prowizje i drobne gratyfikacje 
Łapówka polega na oferowaniu innej osobie czegoś 
wartościowego w celu wywierania niestosownego wpływu na 
decyzję biznesową lub niestosownego uzyskania korzyści. 
Zlecenie innej osobie lub podmiotowi oferowania łapówki w Twoim 
imieniu jest równoznaczne z oferowaniem jej osobiście.

Ukryta prowizja to rodzaj łapówki, w ramach której część 
pieniędzy zapłacona firmie w niestosowny sposób jest zwracana 
danej osobie, by na nią wpływać.

Termin „urzędnik państwowy” ma szerokie znaczenie. Za 
urzędników państwowych uznaje się pracowników rządu, 
agencji publicznych, przedsiębiorstw należących do państwa 
lub kontrolowanych przez państwo, a także kandydatów na 
urzędy polityczne. W niektórych krajach pozycja danej osoby 
jako urzędnika państwowego może być niejasna. Wszystko, co 
przekazujemy osobie, która może być urzędnikiem państwowym, 
niezależnie od wartości, wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez 
Zespół ds. etyki i zgodności.

Drobne gratyfikacje to zazwyczaj niewielkie kwoty, które mają 
przyspieszyć czynności niezwiązane z decyzjami biznesowymi. 
Jest to na przykład zapłacenie urzędnikowi państwowemu za 
przyspieszenie wydania pozwolenia lub realizacji innych usług 
albo za zapewnienie ochrony policyjnej. Nie przekazujemy takich 
płatności w żadnym miejscu, w jakim prowadzimy działalność, 
nawet jeżeli dopuszczają je lokalne prawo lub zwyczaje.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Dawanie i otrzymywanie prezentów 
w relacjach z klientami i partnerami 
biznesowymi 
Co jakiś czas możemy dawać lub otrzymywać prezenty lub 
rozrywkę w określonym celu biznesowym pod warunkiem, że ich 
wartość i częstotliwość nie jest nadmierna. Z punktu widzenia 
interesów biznesowych firmy Huntsman najlepsze jest, by decyzje 
były podejmowane na podstawie kryteriów komercyjnych i by nie 
wpływały na nie prezenty ani rozrywka. Nie powinniśmy nigdy 
dawać ani przyjmować niczego, co może naruszać lub pozornie 
naruszać zdolność – naszą lub drugiej strony – do podejmowania 
najlepszych decyzji biznesowych w sprawiedliwy i bezstronny 
sposób. Nigdy nie dajemy i nie przyjmujemy następujących 
prezentów:

• Gotówki lub jej ekwiwalentów (w tym zniżek, pożyczek i kart 
podarunkowych)

• Wystawnych posiłków
• Akcji, udziałów lub obligacji
• Zwrotu za podróże lub zakwaterowanie niezwiązane z biznesem
• Drogich butelek wina lub trunków
• Nieodpowiedniej rozrywki

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Formułowanie odpowiedzi 
Pytanie: Dostawca zaproponował mi dwa bilety w cenie 
premium na mecz Mistrzostw Świata FIFA. Dostawca powiedział, 
że nie chce nic w zamian, ponieważ nie może wziąć udziału 
w meczu. Czy powinienem przyjąć bilety?

Odpowiedź: Ze względu na wartość biletów ten prezent 
jest dopuszczalny tylko po uzyskaniu konkretnych zgód. Musisz 
też skonsultować się z bezpośrednim przełożonym, który powie 
Ci, czy przyjęcie biletów jest stosowne, czy też należy uprzejmie 
odmówić.

Pytanie: Słyszałam, jak mój przełożony mówi znajomemu, 
że jego nowy smartfon to prezent od żony. Wiem jednak, że 
smartfon to w rzeczywistości prezent od wykonawcy. Ten 
telefon jest drogi i wykracza poza limity Polityki antykorupcyjnej 
Huntsman. Co należy zrobić?

Odpowiedź: Ten prezent jest niedopuszczalny, ponieważ 
może wywierać wpływ na kierownika albo pozornie oddziaływać 
na jego obiektywne osądy w kwestiach biznesowych. Powinnaś 
niezwłocznie zgłosić swoje wątpliwości do zakładowego 
Kierownika ds. zgodności lub jakiegokolwiek członka Zespołu ds. 
etyki i zgodności. Możesz także skorzystać z infolinii Speak Up.

Pytanie: Dostawca zaproponował mi wyjazd na targi 
z całkowitym pokryciem kosztów. Myślę, że udział w tych targach 
bardzo pomógłby mi w pracy. Czy mogę przyjąć tę ofertę?

Odpowiedź: Przed zaakceptowaniem opłacenia kosztów 
podróży musisz uzyskać zgodę od przełożonego oraz 
Zakładowego kierownika ds. zgodności. Podróż może zostać 
zatwierdzona wyłącznie pod warunkiem, że służy rozwijaniu 
działalności Huntsman i nie jest oferowana w niestosownych 
celach. Pamiętaj też, że udział w spotkaniach stowarzyszeń 
handlowych/targach może wymagać dodatkowych zgód i szkoleń.

Pytanie: Pracuję w dziale sprzedaży Huntsman od pięciu 
lat. Pracuję na terenie USA, ale przejęłam dużego klienta 
związanego z agencją rządową w Azji. Podczas rozmowy 
telefonicznej z jednym z pracowników agencji zostałam 
poinformowana, że pewnego rodzaju darowizny to normalny 
element biznesu w tym kraju. Na nic się nie zgodziłam 
i powiedziałam, że się do niego odezwę. Co należy zrobić?

Odpowiedź: Jak najszybciej zgłoś ten incydent do Zespołu 
ds. etyki i zgodności. Te płatności mogą wyglądać na drobne 
gratyfikacje lub łapówki. Prowadząc działalność biznesową, 
unikamy sytuacji, które choćby sprawiają wrażenie korupcji.

Pamiętaj, że pracownicy spółek należących do państwa 
lub przez nie kontrolowanych są uznawani za urzędników 
państwowych. Wszelkie darowizny, w tym charytatywne, muszą 
zostać zatwierdzone zgodnie z naszymi zasadami delegowania 
uprawnień. Aby przekazać darowiznę kontrahentowi lub 
urzędnikowi państwowemu albo otrzymać darowiznę od niego, 
potrzebujesz też uprzedniej pisemnej zgody Zespołu ds. etyki 
i zgodności.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Uczciwe działanie
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Zgodność 
z międzynaro-
dowymi 
przepisami 
handlowymi
Jako firma o globalnym zasięgu 
przestrzegamy wszystkich przepisów 
międzynarodowych i krajowych 
w miejscach, w których prowadzimy 
działalność. Od tego zależy nasza 
zdolność utrzymania i rozwijania biznesu. 
Międzynarodowe przepisy handlowe są 
skomplikowane i różnią się w zależności 
od lokalizacji. Jesteśmy odpowiedzialni za 
to, by znać te przepisy i przestrzegać ich 
w każdym miejscu, w którym prowadzimy 
działalność. W ten sposób chronimy 
Huntsman przed karami oraz przyczyniamy 
się do zwiększania bezpieczeństwa 
prowadzenia biznesu na świecie.

Nasza formuła sukcesu
Przestrzegamy międzynarodowych przepisów handlowych, gdy:

• Nie prowadzimy rekrutacji, promocji ani dystrybucji zagranicznej, dopóki nie poznamy 
obowiązujących przepisów.

• Nie zawieramy transakcji z firmami ani osobami znajdującymi się na listach sankcji.
• Oceniamy ryzyko i prowadzimy badanie due diligence w stosunku do wszystkich osób 

trzecich, z którymi planujemy podjąć współpracę biznesową.
• Kontaktujemy się z International Trade Compliance Group w sprawie wszelkich wątpliwości, 

a także jeśli jakikolwiek klient lub partner biznesowy prosi nas o wzięcie udziału w bojkocie.
• Przestrzegamy wszystkich ograniczeń dotyczących dostępu do danych klientów.

Dowiedz się więcej
• Polityka zgodności z międzynarodowymi przepisami handlowymi
• Poradnik na temat polityki zgodności z międzynarodowymi przepisami handlowymi

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Uczciwe działanie
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Import i eksport 
Eksport oznacza wysyłanie produktów lub usług do osoby w innym 
kraju. Eksport może dotyczyć technologii, informacji technicznych 
czy oprogramowania dostarczanych osobie niebędącej obywatelem 
danego kraju, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie 
znajduje się ta osoba. Przed eksportem musimy upewnić się, że 
zarówno kraj dostawy, jak i odbiorca, się do tego kwalifikują. Musimy 
też uzyskać wszelkie wymagane licencje i pozwolenia, a także uiścić 
wszystkie stosowne opłaty i należności celne.

Import oznacza przywożenie towarów zakupionych od 
zagranicznego lub zewnętrznego źródła do innego kraju. Import 
także podlega różnym przepisom ustawowym i wykonawczym. 
Możemy być zobowiązani do uiszczenia opłat lub należności celnych 
z tytułu importowanych towarów, które wprowadzamy do danego 
kraju, a także do złożenia określonych dokumentów.

Musimy przestrzegać wszelkich przepisów handlowych związanych 
z transferami technologii. Niektóre państwa, takie jak USA, kontrolują 
przekazywanie informacji technicznych w ich kraju osobom 
niebędącym obywatelami. Takie informacje mogą obejmować dostęp 
do poczty e-mail, szkoleń i sieci. Przekazywanie takich informacji 
może zostać uznane za domniemany eksport i może zaistnieć 
pomimo braku przekraczania granic państw. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości, czy w danej sytuacji ma zastosowanie ograniczenie 
handlu, zwróć się o wskazówki do International Trade Compliance 
Group.

Bojkot 
Bojkot to sytuacja, w której jedna osoba, grupa lub kraj odmawia 
współpracy biznesowej z określonymi innymi osobami lub krajami. 
Niektóre kraje starają się narzucić wymagania dotyczące bojkotu 
spółkom działającym w ich granicach. Musimy uważać na prośby 
o bojkot i zgłaszać wszelkie takie prośby do International Trade 
Compliance Group.

Formułowanie odpowiedzi 
Pytanie: Jestem specjalistą ds. zamówień w Huntsman w New 
Jersey. Jutro wyjeżdżam do Indii. Muszę wziąć laptopa, ale 
znajduje się tam dużo projektów programów Huntsman. Wiem, 
że powinienem uzyskać zezwolenie na eksport, ale miałem mało 
czasu. Czy mogę opuścić kraj bez tego zezwolenia, jeżeli przed 
wyjazdem złożę wiosek o jego wydanie?

Odpowiedź: Nie. Musisz uzyskać wszystkie niezbędne 
pozwolenia przed opuszczeniem kraju z technologią, której 
przewiezienie kwalifikuje się jako eksport. Handlowe kontrole 
eksportu mogą dotyczyć produktów, oprogramowania i technologii, 
w tym technologii, jaką współpracownik Huntsman może przewozić 
podczas podróży za granicę. Jeżeli nie masz pewności, czy 
potrzebujesz zezwolenia na eksport, skonsultuj się z International 
Trade Compliance Group.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Uczciwe działanie

25



Zapobieganie 
wykorzystywaniu 
informacji 
wewnętrznych
Odpowiadamy za obchodzenie się 
z istotnymi, niepublicznymi informacjami 
na temat Huntsman oraz naszych 
aktualnych i potencjalnych partnerów 
biznesowych w odpowiedni i uczciwy 
sposób. W ramach swojej pracy możemy 
uzyskać dostęp do niepublicznych 
informacji na temat Huntsman lub 
jednego lub kilku partnerów biznesowych. 
Nie możemy nigdy wykorzystywać 
takich informacji ani przekazywać ich 
osobie trzeciej w celu podejmowania 
prywatnych decyzji inwestycyjnych 
w zakresie zakupu, sprzedaży lub handlu 
papierami wartościowymi (np. akcjami, 
obligacjami i opcjami). Jest to uznawane za 
wykorzystywanie informacji wewnętrznych 
i może zaszkodzić nie tylko naszej reputacji. 
Może to prowadzić do odpowiedzialności 
karnej, w tym w niektórych przypadkach 
pozbawienia wolności, a także wywołać 
poważne skutki dla firmy Huntsman.

Nasza formuła sukcesu
Zapobiegamy wykorzystywaniu informacji wewnętrznych, gdy:

• Nigdy nie kupujemy i nie sprzedajemy akcji w Huntsman ani jakiejkolwiek innej spółce 
giełdowej, gdy posiadamy istotne niepubliczne informacje wewnętrzne.

• Nigdy nie udostępniamy istotnych, niepublicznych informacji wewnętrznych osobom spoza 
Huntsman, w tym rodzinie i przyjaciołom.

• Udostępniamy informacje wewnętrzne wyłącznie tym współpracownikom, którzy muszą je 
znać.

• Nigdy nie przekazujemy informacji wewnętrznych osobie, która prawdopodobnie podejmie 
działania na ich podstawie.

• Nigdy nie rozpowszechniamy fałszywych informacji, aby wpływać na cenę papierów 
wartościowych na giełdzie.

• Kierujemy wszelkie zapytania dotyczące informacji wewnętrznych do działu relacji 
z inwestorami.

• Kontaktujemy się z działem prawnym, jeżeli nie mamy pewności, czy dane informacje są 
istotne i niepubliczne.

Dowiedz się więcej
• Polityka wykorzystywania informacji wewnętrznych
• Poradnik na temat polityki wykorzystywania informacji wewnętrznych

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Informacje wewnętrzne 
Informacje na temat firmy są istotne, jeżeli rozsądny inwestor 
wykorzystałby je przy podejmowaniu decyzji, czy kupić, zachować 
czy sprzedać akcje danej firmy. Informacje są uznawane za 
niepubliczne do upływu jednego pełnego dnia handlowego od 
publicznego ujawnienia
tych informacji. Informacje wewnętrzne mogą być pozytywne lub 
negatywne. 

Przykłady informacji wewnętrznych:

• Projekcje przyszłych zarobków lub strat
• Informacje o fuzjach lub przejęciach
• Informacje o istotnej sprzedaży aktywów
• Finansowanie i inne wydarzenia dotyczące papierów wartościowych 
Huntsman
• Zmiany w kierownictwie wykonawczym
• Istotne nowe produkty lub odkrycia

Formułowanie odpowiedzi 
Pytanie: Jestem kierownikiem w zakładzie produkcyjnym 
Huntsman. Mój syn wkrótce zaczyna studia i chcę sprzedać 
swoje akcje w firmie, aby pomóc mu opłacić czesne. W pracy 
dowiedziałem się, że Huntsman prowadzi poufne negocjacje 
dotyczące przejęcia dużej spółki. Czy w dalszym ciągu mogę 
sprzedać swoje akcje w Huntsman?

Odpowiedź: Nie. Przy założeniu, że informacje o przejęciu 
są istotne, przed sprzedażą akcji musisz odczekać odpowiedni 
czas po publicznym ogłoszeniu transakcji. Jeżeli sprzedasz akcje, 
będąc w posiadaniu istotnych, niepublicznych informacji, możesz 
odpowiadać za wykorzystywanie informacji wewnętrznych, co może 
grozić odpowiedzialnością karną.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Uczciwe działanie
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Prowadzenie 
odpowiedniej 
dokumentacji 
biznesowej
Cała nasza komunikacja opiera się 
na szczerości. Dotyczy to każdego 
dokumentu, jaki tworzymy, a także 
wszystkich danych, jakie wprowadzamy 
do naszych systemów. Uczciwa 
dokumentacja pozwala nam upewnić 
się, że przestrzegamy prawa, 
a równocześnie pomaga robić plany 
na przyszłość. Prowadzenie poprawnej 
dokumentacji to także potwierdzenie 
dla naszych akcjonariuszy, partnerów 
biznesowych i klientów.

Nasza formuła sukcesu
Prowadzimy dokumentację biznesową w etyczny sposób, gdy:

• Upewniamy się, że cała nasza dokumentacja jest poprawna i kompletna (w tym także rejestry 
dotyczące czasu i kosztów).

• Zgłaszamy wszystkie transakcje finansowe w poprawny i terminowy sposób, dołączając 
potrzebną dokumentację.

• Nigdy nie opisujemy w nieprawidłowy sposób naszych operacji biznesowych ani finansów.
• Nigdy nie tworzymy nieujawnionych ani nieudokumentowanych kont.
• Niezwłocznie przekazujemy dokumentację audytorom zgodnie z wymogami lub prośbami.
• Zachowujemy wszelkie dokumenty objęte prawnym obowiązkiem przechowywania na 

potrzeby dochodzenia lub audytu.
• Przestrzegamy systemu kontroli wewnętrznych Huntsman oraz firmowych wymogów 

w zakresie prowadzenia dokumentacji.

Dowiedz się więcej
• Polityka przechowywania dokumentów
• Poradnik na temat polityki przechowywania dokumentów
• Strona Programu zarządzania dokumentami w sieci intranet

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Zarządzanie dokumentami i przechowywanie 
dokumentacji 
Nasz harmonogram przechowywania dokumentacji oraz program 
zarządzania dokumentami określają, jak długo przechowujemy 
dokumentację, a także kiedy możemy ją zniszczyć. Możemy 
prowadzić okresowy przegląd akt i usuwać kopie utworzone dla 
wygody, ale nie niszczymy dokumentów przed upływem okresu 
wskazanego w harmonogramie przechowywania dokumentacji.

Formułowanie odpowiedzi 
Pytanie: W moim dziale znajduje się wiele dokumentów, które 
należy posortować. Przełożony poprosił mnie o ich uporządkowanie 
i ustalenie, które z nich mogą zostać zniszczone. Jak mam to 
zrobić?

Odpowiedź: Najpierw ustal, czy jakiekolwiek dokumenty 
podlegają wymogom dotyczącym przechowywania dokumentacji 
lub są objęte prawnym obowiązkiem przechowywania. Takie 
dokumenty należy przechowywać przez okres wskazany 
w Harmonogramie przechowywania dokumentacji lub do czasu 
ustania prawnego obowiązku przechowywania. Nawet jeżeli prawny 
obowiązek przechowywania danego dokumentu ustanie, nadal 
obowiązuje Harmonogram przechowywania dokumentacji zgodny 
z naszymi politykami, więc może się okazać, że dany dokument 
należy przechowywać dłużej. Dokumentacja niepodlegająca 
żadnym ograniczeniom może i powinna zostać zniszczona zgodnie 
z naszymi politykami. Jeżeli w dokumentach znajdują się informacje 
poufne, należy zniszczyć je w niszczarce. W Twoim dziale 
powinny znajdować się wyraźnie oznaczone bezpieczne kosze 
na dokumenty przeznaczone do niszczarki. Aby dowiedzieć się 
więcej, odwiedź stronę Programu zarządzania dokumentami w sieci 
Intranet.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Uczciwe działanie
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Szacunek dla 
wszystkich
Szacunek to podstawa wszystkich naszych interakcji 
w Huntsman. Dzięki szacunkowi wzmacniamy poczucie 
wzajemnego zrozumienia, chronimy prywatne informacje 
i dotrzymujemy zobowiązań dotyczących środowiska, 
naszych społeczności i praw człowieka.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Szacunek dla wszystkich
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Pielęgnowanie 
atmosfery 
szacunku 
w miejscu 
pracy
Każdego traktujemy z szacunkiem. 
Część naszej formuły sukcesu polega 
na tym, by upewnić się, że wszyscy 
nasi współpracownicy czują się 
doceniani i szanowani. Zależy nam na 
różnorodności i włączeniu, równych 
możliwościach zatrudnienia, a także 
miejscu pracy wolnym od mobbingu 
i dyskryminacji. Te zobowiązania 
pozwalają nam tworzyć profesjonalne 
i wspierające środowisko pracy dla 
wszystkich.

Różnorodność i włączenie
Prowadzimy działalność na całym świecie i zależy nam, by nasze miejsca pracy 
odzwierciedlały zróżnicowaną globalną perspektywę. Różne talenty i punkty widzenia 
wzmacniają nasze zespoły oraz poszerzają naszą wizję. Gdy włączamy wszystkich, wspólnie 
podejmujemy lepsze decyzje.

Nasza formuła sukcesu
Promujemy różnorodność i włączenie, gdy:

• Traktujemy wszystkich ludzi i ich punkty widzenia z uprzejmością i szacunkiem.
• Zatrudniamy i budujemy różnorodne zespoły.
• Aktywnie szukamy różnych perspektyw i podejść w celu znalezienia rozwiązań.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Szacunek dla wszystkich
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Zakaz dyskryminacji
Tworzymy środowisko pracy wolne od niezgodnej z prawem dyskryminacji. Decyzje 
o zatrudnieniu i awansach podejmujemy na podstawie kwestii merytorycznych, ponieważ 
takie postępowanie wspiera naszą formułę sukcesu. Dyskryminacja jest nie tylko niezgodna 
z prawem, ale także ogranicza talent i zdolności, jakie wnosimy do firmy. Bycie jak najlepszą 
firmą oznacza także pielęgnowanie naszych wartości, tj. szacunku i uczciwości. 

Nasza formuła sukcesu
Upewniamy się, że nasze miejsca pracy są wolne od dyskryminacji, gdy:

• Podejmujemy wszystkie decyzje dotyczące zatrudnienia i awansów na podstawie kryteriów 
merytorycznych.

• Traktujemy wszystkich uczciwie, koncentrując się na wartości, jaką każde z nas wnosi do 
Huntsman.

• Nigdy nie dyskryminujemy na podstawie chronionych cech.
• Upewniamy się, że nasze miejsca pracy spełniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Chronione cechy 
Huntsman angażuje się w tworzenie środowiska pracy wolnego od 
dyskryminacji. Wierzymy w możliwości dla wszystkich i nie tolerujemy 
dyskryminacji współpracowników ani kandydatów z powodu 
chronionych cech. Chronioną cechą może być każda z poniższych 
cech:

• Rasa, kolor skóry lub pochodzenie etniczne
• Wyznanie
• Płeć lub orientacja seksualna
• Wiek
• Niepełnosprawność
• Kraj pochodzenia

Ta lista nie jest wyczerpująca. Przestrzegamy praw chroniących 
grupy i aktywność we wszystkich krajach, w których prowadzimy 
działalność.

Formułowanie odpowiedzi 
Pytanie: Mój nowy kierownik ostatnio ogłosił, że przenosi 
cotygodniowe spotkania zespołu z godz. 15:00 w środy na godz. 
12:00 w piątki. Każdego dnia w południe się modlę i w przeszłości 
nigdy nie stanowiło to problemu. Powiedziałam o tym kierownikowi, 
a on odparł, że teraz jest to problem i jeżeli nie mogę uczestniczyć 
w spotkaniach z powodu moich „głupich przekonań religijnych”, 
mogę nie otrzymać pozytywnego wyniku z ewaluacji. Poczułam się 
urażona i zszokowana. Co należy zrobić?

Odpowiedź: Komentarze Twojego kierownika są obraźliwe 
i niezgodne z wartościami Huntsman. Twój nowy kierownik może 
mieć powód biznesowy, aby przenieść spotkania na godz. 12:00 
w piątki, ale podczas omawiania Twoich wątpliwości i potencjalnych 
alternatyw musi traktować Cię z szacunkiem. Niezwłocznie 
zgłoś komentarze przełożonego zakładowemu Kierownikowi ds. 
zgodności. Możesz także porozmawiać ze swoim Kierownikiem 
ds. HR. Pamiętaj, że możesz zawsze wykorzystać infolinię Speak 
Up albo skontaktować się z Zespołem ds. etyki i zgodności pod 
adresem: ethics@huntsman.com.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Szacunek dla wszystkich
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Zapobieganie mobbingowi
Firma Huntsman z zaangażowaniem tworzy środowisko pracy, w którym wszyscy 
współpracownicy są traktowani z godnością i szacunkiem. Wymagamy, by nasze miejsce 
pracy miało charakter biznesowy, profesjonalny i było wolne od mobbingu. Pomaga to 
współpracownikom osiągać najlepsze efekty w pracy. 

Nasza formuła sukcesu
Tworzymy środowisko pracy wolne od mobbingu, gdy:

• Unikamy mówienia lub robienia czegokolwiek, co może zostać odebrane jako obraźliwe.
• Traktujemy każdego z godnością i szacunkiem.
• Zabieramy głos, jeżeli jesteśmy świadkami zachowania, które jest obraźliwe lub nosi 

znamiona mobbingu.
• Respektujemy osobiste granice i preferencje.

Dowiedz się więcej
• Polityka przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i działaniom odwetowym
• Poradnik na temat polityki przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i działaniom 

odwetowym

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Formułowanie odpowiedzi 
Pytanie: Inny współpracownik w moim dziale ciągle odmawia 
przekazywania mi informacji, które są niezbędne do wykonania 
mojej pracy. Wyzywa mnie i mówi innym współpracownikom, że 
nie mam kwalifikacji do wykonywania swojej pracy. Jego działania 
mnie ranią, ale nie chcę go denerwować ani wpędzić się w większe 
kłopoty. Jak mam się zachować w tej sytuacji?

Odpowiedź: Mobbing i zastraszanie mogą przyjmować 
różne formy. Wyzwiska są nieakceptowalne. Odmowa udzielenia 
informacji czy mówienie innym, że ktoś nie posiada kwalifikacji, nie 
musi być niezgodne z prawem, ale może być postrzegane jako 
brak szacunku i naruszać zaufanie. Pamiętaj, że jeśli przekazujesz 
zgłoszenie w dobrej wierze, nie grożą Ci działania odwetowe. 
Natychmiast porozmawiaj o zachowaniu współpracownika ze swoim 
kierownikiem. Możesz też skorzystać z infolinii Speak Up albo 
skontaktować się z Zespołem ds. etyki i zgodności.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Utrzymywanie 
bezpieczeństwa 
w miejscu pracy
Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest 
niezbędne dla naszego sukcesu. Nie 
możemy ubogacać życia klientów, jeżeli 
nie chronimy własnego. Jako firma 
tworząca innowacyjne, skomplikowane 
produkty i procesy, Huntsman musi dbać 
o bezpieczeństwo w miejscu pracy. 
Bezpieczeństwo w pracy to nasza wspólna 
odpowiedzialność.

Nasza formuła sukcesu
Zapewniamy bezpieczeństwo w miejscu pracy, gdy:

• Nigdy nie podejmujemy niepotrzebnego ryzyka w pracy.
• Nigdy nie przychodzimy do pracy pod wpływem narkotyków czy alkoholu i zgłaszamy 

każdego, kto tak zrobi.
• Zgłaszamy wszelkie niebezpieczne lub niezdrowe warunki pracy.
• Znamy wszystkie procedury awaryjne oraz uczestniczymy we wszystkich ćwiczeniach 

awaryjnych i szkoleniach.
• Zgłaszamy wszelkie groźby przemocy, których jesteśmy świadkami, w tym w mediach 

społecznościowych.
• Nigdy nie przynosimy do pracy żadnego rodzaju broni.
• Nie używamy mienia Huntsman, zabezpieczamy je przy pomocy zamków i haseł.
• W przypadku nadciągającego niebezpieczeństwa powiadamiamy organy ścigania.
• Przestrzegamy wszystkich zasad i procedur w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej
• Polityka ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa
• Poradnik na temat polityki ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Używanie alkoholu i narkotyków 
Nigdy nie przychodzimy do pracy pod wpływem narkotyków, alkoholu 
ani jakichkolwiek innych substancji, które mogą naruszać naszą 
zdolność bezpiecznej pracy. Posiadanie, używanie, sprzedawanie, 
kupowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek nielegalnych 
narkotyków, akcesoriów czy substancji kontrolowanych przez 
współpracowników jest zabronione.

Pamiętaj, że nawet lek na receptę może wpływać na wydajność lub 
możliwość bezpiecznej pracy. Uważaj na wszelkie lekarstwa, które 
mogą zakłócać Twoją pracę, i poinformuj o tym przełożonego lub 
dział HR. Musimy zawsze dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób 
przebywających w naszych obiektach.

Incydenty i zdarzenia potencjalnie wypadkowe 
Incydenty i zdarzenia potencjalnie wypadkowe to poważna kwestia 
biznesowa. Zgłaszanie ich to nasza odpowiedzialność i obowiązek, 
niezależnie od tego, czy uczestniczyliśmy w danym zdarzeniu, 
czy byliśmy jego świadkami. Identyfikowanie i rozumienie tych 
incydentów pozwala nam zapobiegać ich powtórnemu wystąpieniu, 
co ogranicza ryzyko dla każdego z nas. Zgłaszanie incydentów 
i zdarzeń potencjalnie wypadkowych jest zgodne z naszymi 
wartościami oraz przepisami prawa.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Ochrona 
prywatnych 
informacji
Chronimy dane osobowe 
współpracowników i kontaktów 
biznesowych. Nasi współpracownicy 
i kontakty biznesowe na całym świecie 
regularnie powierzają nam swoje 
prywatne informacje. By utrzymać te 
relacje oraz naszą reputację, musimy 
chronić ich zaufanie.

Nasza formuła sukcesu
Chronimy prywatne informacje, gdy:

• Ograniczamy korzystanie z prywatnych informacji wyłącznie do swoich obowiązków 
służbowych.

• Przestrzegamy wszystkich procedur ochrony informacji.
• Przechowujemy prywatne informacje tylko tak długo, jak jest to wymagane.
• Nigdy nie udostępniamy prywatnych informacji poza Huntsman.
• Natychmiast zgłaszamy wszelkie podejrzewane naruszenia ochrony danych.
• Przestrzegamy wszystkich praw ochrony prywatności w każdym miejscu, w którym 

prowadzimy działalność.

Dowiedz się więcej
• Polityka prywatności
• Poradnik na temat polityki prywatności

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Naruszenie ochrony danych osobowych 
Naruszenie ochrony danych osobowych to nieupoważnione 
pozyskanie danych osobowych, które narusza bezpieczeństwo 
tych danych. Każde naruszenie ochrony danych osobowych będzie 
różnić się pod względem oddziaływania i ryzyka w zależności od 
wielu różnych czynników, w tym jurysdykcji obejmującej dotknięte 
osoby. Naruszenia mogą mieć charakter wewnętrzny (w Huntsman) 
i zewnętrzny (poza Huntsman). Oba rodzaje należy zgłaszać, 
aby firma Huntsman mogła wszcząć odpowiednie dochodzenie, 
zarejestrować zdarzenie i zgłosić je stosownie do wymagań.

Każdy współpracownik, który odkryje potencjalne lub faktyczne 
wewnętrzne lub zewnętrzne naruszenie ochrony danych osobowych 
lub zostanie o nim poinformowany, powinien natychmiast zgłosić to 
do lokalnego kierownika ds. bezpieczeństwa, lokalnego działu HR, 
zakładowego kierownika ds. zgodności lub zespołu ds. prywatności 
danych.

Formułowanie odpowiedzi 
Pytanie: Mój menedżer przypadkowo zostawił kopię ewaluacji 
współpracownika na ksero. Te dane osobowe nie są bezpieczne. Co 
należy zrobić?

Odpowiedź: Musimy chronić prywatność naszych 
współpracowników. Poufne dane osobowe dotyczące 
współpracowników nie powinny być udostępniane ani pozostawione 
bez zabezpieczenia w biurze ani poza nim. Natychmiast zwróć 
dokumenty swojemu kierownikowi. Jeżeli to się powtórzy, 
porozmawiaj o problemie z Kierownikiem ds. HR.

Kategorie prywatnych informacji w Huntsman 
Zdarza się, że musimy zbierać prywatne informacje w celach 
biznesowych. Huntsman wyróżnia cztery kategorie danych 
osobowych:

• Imię, nazwisko i biznesowe dane kontaktowe (np. służbowy numer 
telefonu i adres służbowy) (Kategoria 1)

• Dane osobowe stworzone przez Huntsman (np. wynagrodzenie 
i świadczenia) (Kategoria 2)

• Dane osobowe przekazane przez osobę fizyczną (np. głos, 
wizerunek i dane kontaktowe (Kategoria 3)

• Wrażliwe dane osobowe (np. pochodzenie etniczne, przekonania 
religijne i osobiste dane bankowe) (Kategoria 4)

Wszyscy współpracownicy Huntsman mają obowiązek 
odbyć szkolenie w zakresie prywatności danych. Niektórzy 
współpracownicy z uwagi na swoje stanowisko mają dostęp do 
danych z kategorii 3 lub 4. Tacy współpracownicy uczestniczą 
w dodatkowym szkoleniu.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Zobowiązania 
w zakresie ochrony 
środowiska, 
zdrowia, 
bezpieczeństwa 
i zrównoważonego 
rozwoju
Wykorzystujemy naukę, aby tworzyć, 
produkować i sprzedawać produkty, które 
wzbogacają życie i pomagają tworzyć 
zrównoważoną przyszłość, jednocześnie 
nie szkodząc ludziom ani środowisku. We 
wszystkim, co robimy, kładziemy nacisk 
na ludzkie zdrowie i bezpieczeństwo oraz 
środowisko. Możemy zapobiegać szkodom 
dzięki doskonałości w dziedzinie ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa we 
wszystkich aspektach naszej działalności. 
Dzięki temu nie tylko zapewniamy sobie 
konkurencyjność tu i teraz, ale także 
budujemy zrównoważoną przyszłość. 
Dobry stan naszego przedsiębiorstwa oraz 
zdrowie współpracowników i społeczności 
to kwestie, które wzajemnie się przeplatają.

Nasza formuła sukcesu
Osiągamy doskonałość w kwestiach ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa 
i zrównoważonego rozwoju, gdy:

• Informujemy o zagrożeniach związanych z naszymi procesami i produktami.
• Komunikujemy się z partnerami biznesowymi i klientami na temat tego, jak najlepiej korzystać 

z naszych produktów, jak je przechowywać, poddawać recyklingowi i usuwać.
• Oceniamy zagrożenia i przestrzegamy wszystkich protokołów związanych z transportem 

towarów niebezpiecznych.
• Rejestrujemy wszystkie substancje i produkty.
• Opiekujemy się naszymi produktami, by minimalizować ryzyka dla środowiska, zdrowia 

i bezpieczeństwa w całym ich cyklu życia.
• Zgłaszamy wątpliwości lub naruszenia protokołu do Kierownika ds. ochrony środowiska, 

zdrowia i bezpieczeństwa.
• Przestrzegamy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska, zdrowia 

i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju, które dotyczą naszej działalności.
• Stosujemy się do wszystkich programów środowiskowych, by realizować cele Huntsman oraz 

działać zgodnie z przepisami.

Dowiedz się więcej
• Polityka ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa
• Poradnik na temat polityki ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Wkład na rzecz 
społeczności
Staramy się pozytywnie wpływać na 
życie innych osób z całego świata. 
Nasza działalność rozwinęła się dzięki 
przekonaniu, że chemia może spełniać 
palące potrzeby współczesnych czasów, 
a dodatkowo, działając jako jednostki, 
możemy wspierać walkę z wyzwaniami 
w społecznościach, w których żyjemy. 
Wspieranie naszych społeczności dzięki 
osobistemu zaangażowaniu to nie tylko 
sposób na poprawę naszej reputacji. To 
po prostu właściwe postępowanie.

Nasza formuła sukcesu
Wnosimy najlepszy wkład w nasze społeczności, gdy:

• Zgłaszamy się jako wolontariusze do organizacji charytatywnych na całym świecie wszędzie
tam, gdzie możemy.

• Upewniamy się, że nasza zewnętrzna działalność nie ingeruje w obowiązki służbowe i nie
tworzy konfliktu interesów.

• Nigdy nie naciskamy na współpracowników, by byli wolontariuszami lub wspierali organizacje,
które nas pasjonują.

• Uzyskujemy zgodę przed przekazaniem darowizny w imieniu Huntsman lub wykorzystaniem
środków Huntsman w celach charytatywnych.

Dowiedz się więcej
• Polityka antykorupcyjna
• Poradnik na temat polityki antykorupcyjnej

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Szacunek dla wszystkich
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Działalność polityczna 
My wszyscy, jako obywatele, możemy mieć własne przekonania 
polityczne. Możemy osobiście angażować się w politykę i wpłacać 
darowizny na cele polityczne w granicach określonych prawem. 
Darowizny na cele polityczne podlegają skomplikowanym zasadom 
i przepisom, dlatego musimy unikać wszelkiego osobistego 
zaangażowania, które może wyglądać na zatwierdzenie lub 
wspieranie przez Huntsman. Przepisy prawa ograniczają 
korzystanie z zasobów i obiektów spółki kapitałowej w związku 
z kampaniami politycznymi, dopuszczając je wyłącznie 
w ograniczonych okolicznościach. Wszelkie wykorzystywanie 
zasobów lub obiektów Huntsman oraz wszelkie działania w ramach 
jakiejkolwiek kampanii podejmowane w godzinach pracy wymagają 
uprzedniego zatwierdzenia przez dział prawny.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
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Poszanowanie 
praw człowieka
Szanujemy prawa człowieka jednostek 
i społeczności z całego świata. 
Pracujemy, by zapewnić przestrzeganie 
tych praw w każdym miejscu,w którym 
prowadzimy działalność, i tego samego 
oczekujemy od naszych partnerów 
biznesowych. W naszym biznesie 
ani w globalnej społeczności nie ma 
miejsca na niewolnictwo, handel 
ludźmi ani pracę dzieci. Wspieramy 
godność i równość wszystkich jednostek 
i odpowiadamy za podtrzymywanie praw 
wszystkich osób.

Nasza formuła sukcesu
Przestrzegamy praw człowieka, gdy:

• Zapewniamy rozsądne godziny pracy i uczciwe wynagrodzenie wszystkim, którzy pracują 
w naszym imieniu.

• Upewniamy się, że wszyscy nasi partnerzy biznesowi angażują się w zapewnienie uczciwych 
warunków pracy.

• Nigdy nie korzystamy z pracy dzieci ani więźniów w żadnym miejscu na świecie.
• Zgłaszamy naruszenia praw człowieka, jeżeli się o nich dowiemy.

Dowiedz się więcej
• Polityka praw człowieka
• Poradnik na temat polityki praw człowieka
• Kodeks postępowania dostawców

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Szacunek dla wszystkich
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Odpowiedzialne 
traktowanie 
zasobów firmy
Musimy chronić wszystkie aktywa firmy Huntsman, zarówno 
materialne, jak i niematerialne. Nasze aktywa to między 
innymi mienie fizyczne, własność intelektualna, informacje 
poufne, technologia informacyjna oraz konta w mediach 
społecznościowych.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich

Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
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Odpowiedzialne 
korzystanie 
z mienia 
fizycznego
Jako globalna spółka, która działa na 
świecie od dekad, firma Huntsman 
zgromadziła szereg fizycznych aktywów. 
Do naszych aktywów fizycznych należą 
miejsca pracy, narzędzia i sprzęt, 
pojazdy, komputery, materiały biurowe, 
środki pieniężne i nie tylko. Te aktywa 
nie tylko mają dla nas wartość, ale także 
wykorzystujemy je, by tworzyć wartość dla 
naszych partnerów i klientów. Wszyscy 
jesteśmy odpowiedzialni za te aktywa. 
Musimy je chronić i korzystać z nich 
w uczciwy sposób. Nigdy nie narażamy 
mienia fizycznego na stratę, zmarnowanie 
ani inne niewłaściwe wykorzystanie.

Nasza formuła sukcesu
Wykorzystujemy mienie fizyczne w odpowiedzialny sposób, gdy:

• Wykorzystujemy nasze fizyczne zasoby wyłącznie w celach biznesowych.
• Nie używamy miejsc pracy, pojazdów i technologii Huntsman, odpowiednio 

zabezpieczamy je przy pomocy zamków i haseł.
• Nigdy nie pozwalamy nieupoważnionemu personelowi, aby odwiedzał lub wykorzystywał 

nasze mienie fizyczne.
• Zgłaszamy uszkodzenie mienia fizycznego z powodu wypadków oraz zużycia.
• Podczas korzystania z mienia fizycznego przestrzegamy wszystkich procedur 

i protokołów.

Dowiedz się więcej
• Polityka podróży i wydatków służbowych
• Polityka korzystania z komputera, poczty e-mail i Internetu
• Poradnik na temat polityki korzystania z komputera, poczty e-mail i Internetu

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 

Huntsman:
Szczera komunikacja Uczciwe działanie Szacunek dla wszystkich

Podsumowanie: 
Nasi pracownicy 

są kluczowi
Odpowiedzialne 

traktowanie zasobów firmy
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Przywłaszczenie 
Przywłaszczenie to nieszczere, nieuczciwe lub niestosowne 
przejęcie czegoś, co należy do kogoś innego, na własny użytek. 
Nigdy nie przywłaszczamy mienia fizycznego Huntsman ani nie 
pozwalamy na to innym osobom. Jeżeli dowiesz się o jakimkolwiek 
przywłaszczeniu w miejscu pracy, zabierz głos.

Formułowanie odpowiedzi 
Pytanie: Często podróżuję jako część zespołu sprzedaży 
Huntsman. Chcę zabrać żonę na wyjazd służbowy do Miami. Może 
wziąć wolne w pracy, żebyśmy wspólnie spędzali wieczory. Czy 
mogę wykorzystać kartę na podróże i wydatki służbowe Huntsman 
dla nas obojga? Mogę zapłacić operatorowi karty kredytowej 
z własnej kieszeni za jej połowę wydatków.

Odpowiedź: Nie. Karta na podróże i wydatki Huntsman jest 
przeznaczona wyłącznie do celów biznesowych. Ty lub Twoja żona 
musicie oddzielnie pokryć wszystkie wydatki, które dotyczą Twojej 
żony. Dokładnie udokumentuj swoje wydatki biznesowe i oddziel je 
od wszystkich wydatków osobistych.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 
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Ochrona 
informacji 
poufnych 
i własności 
intelektualnej
Podobnie jak fizyczne aktywa firmy, 
nasze informacje poufne i zastrzeżone 
oraz własność intelektualna pomagają 
nam tworzyć wartość dla naszych 
partnerów i klientów. Ponadto Huntsman 
zawdzięcza tym informacjom swój 
wyjątkowy charakter. To one odróżniają 
nas od konkurentów i zapewniają 
przewagę konkurencyjną. Ta wiedza 
strategiczna to efekt ciężkiej pracy 
w poszukiwaniu innowacji. Wszyscy 
musimy chronić nasze informacje 
zastrzeżone, aby zapewniać klientom 
wartość teraz i w przyszłości.

Nasza formuła sukcesu
Chronimy nasze informacje poufne i własność intelektualną, gdy:

• Kontaktujemy się z Działem prawnym i oddziałowymi Kierownikami ds. własności 
intelektualnej podczas rozwijania własności intelektualnej.

• Nigdy nie wykorzystujemy w niewłaściwy sposób ani nie zmieniamy nazwy, logo ani znaków 
towarowych Huntsman.

• Zgłaszamy wszelkie przywłaszczenia lub nieodpowiednie wykorzystywanie danych lub 
własności intelektualnej firmy do Działu prawnego.

• Udostępniamy własność intelektualną wyłącznie upoważnionym współpracownikom, którzy 
muszą ją znać.

• Nigdy nie omawiamy informacji poufnych w miejscach publicznych, takich jak windy, 
kawiarnie i lotniska.

• Nigdy nie wyświetlamy informacji poufnych w miejscach publicznych, na przykład na laptopie 
czy tablecie.

• Zabezpieczamy wszystkie informacje poufne odpowiednimi środkami, np. poprzez 
szyfrowanie i hasła.

Dowiedz się więcej
• Skontaktuj się z Zespołem ds.  

własności intelektualnej w Dziale  
prawnym

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 
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Zrozumienie informacji poufnych
Informacje poufne mogą mieć wiele różnych form. Są to na przykład:

• Informacje wykorzystywane do tworzenia i zgłaszania wniosków 
patentowych, o znaki towarowe i prawa autorskie

• Tajemnice handlowe

• Informacje dotyczące procesów i produktów

• Plany produkcji i możliwości

• Plany i informacje dotyczące badań i rozwoju

• Listy klientów

• Plany biznesowe i wyniki

• Informacje przetargowe

• Niepublikowane informacje na temat cen

• Plany dotyczące nowych produktów

• Wewnętrzne raporty, polityki i procedury

Formułowanie odpowiedzi 
Pytanie: Jedna z nowo zatrudnionych osób wcześniej pracowała 
u konkurenta Huntsman. Mamy szczęście, że do nas dołączyła. 
Myślę, że mogłaby przekazać nam bardzo istotne informacje na 
temat list klientów konkurenta. Czy mogę poprosić ją o te informacje, 
jeżeli zrobię to wyłącznie w celach biznesowych i nie powiem o tym 
nikomu spoza zespołu?

Odpowiedź: Nie. Nigdy nie próbujemy pozyskać niepublicznych 
ani poufnych informacji o konkurencji. Wszystkie nowo zatrudnione 
osoby powinny poznać wartości Huntsman i mamy obowiązek 
dopilnować, by te wartości były respektowane. Musimy przewodzić 
innym, działając uczciwie. Pozyskiwanie lub ujawnianie informacji 
poufnych od byłego pracodawcy jest niezgodne z naszymi 
wartościami i może być niezgodne z prawem. Nigdy nie stawiamy 
siebie ani innych w sytuacji, która mogłaby prowadzić do 
postępowania w sposób niezgodny z prawem.

Własność intelektualna osób trzecich
Prowadząc działalność, zawsze szanujemy prawa własności 
intelektualnej innych podmiotów. Nieupoważnione wykorzystywanie 
lub przywłaszczanie własności intelektualnej innego podmiotu może 
narażać indywidualnych współpracowników oraz firmę Huntsman na 
odpowiedzialność cywilną i karną.

Nie powinniśmy kopiować materiałów osoby trzeciej chronionych 
prawem autorskim (ani tworzyć innych dzieł na ich podstawie) w celu 
wykorzystywania ich w imieniu Huntsman, chyba że otrzymaliśmy 
pozwolenie. Jeżeli jakieś materiały są dostępne w Internecie lub 
nie posiadają informacji o prawach autorskich, nie oznacza to, że 
możemy bezpłatnie z nich korzystać.

Natychmiast skontaktuj się z prawnikiem Huntsman ds. własności 
intelektualnej, jeżeli:

•  Pojawia się pytanie dotyczące praw własności intelektualnej osoby 
trzeciej.

• Osoba trzecia twierdzi, że naruszono jej prawa własności intelektualnej.

Nigdy nie odpowiadamy na takie stwierdzenia bez zgody prawnika 
Huntsman ds. własności intelektualnej.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 
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Ochrona 
technologii 
informacyjnej
Odpowiadamy za korzystanie z naszej 
sieci i systemów komputerowych 
w etyczny i zgodny z prawem sposób. 
Nigdy nie korzystamy z systemów 
Huntsman z naruszeniem prawa. Nasze 
systemy technologii informacyjnej 
umożliwiają komunikację i koordynację 
działań na rzecz realizacji naszych 
celów biznesowych. Aby dbać 
o uczciwość we wszystkich naszych 
komunikatach, musimy chronić 
nasze systemy informatyczne. Nasza 
infrastruktura komunikacyjna służy 
do przenoszenia i przechowywania 
wrażliwych informacji biznesowych. 
Czasem może zaistnieć potrzeba 
monitorowania urządzeń i systemów 
informatycznych przez Huntsman 
w celach bezpieczeństwa.

Nasza formuła sukcesu
Chronimy naszą technologię informacyjną, gdy:

• Piszemy wszystkie wiadomości elektroniczne (wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe, 
posty itp.) z taką samą uwagą jak wszystkie dokumenty Huntsman.

• Rozumiemy, że wiadomości elektroniczne są przechowywane i możliwe do odzyskania i nie 
mogą zawierać obraźliwych ani wrogich treści.

• Zawsze dbamy o bezpieczeństwo całego sprzętu komputerowego i informatycznego.
• Upewniamy się, że wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w naszych aktywach jest 

zatwierdzone przez kierownictwo ds. aktywów.
• Nigdy nie wykorzystujemy w niewłaściwy sposób, nie kopiujemy i nie kradniemy 

oprogramowania Huntsman ani innych elementów infrastruktury IT.
• Upewniamy się, że tylko upoważniony personel ma dostęp do systemów komputerowych 

i informatycznych.
• Chronimy swoje identyfikatory użytkownika i hasła oraz regularnie je zmieniamy.
• Nigdy nie otwieramy podejrzanych linków w wiadomościach e-mail ani w Internecie.
• Natychmiast zgłaszamy wszelkie  

naruszenia bezpieczeństwa IT do  
swojego kierownika i działu  
prawnego.

Dowiedz się więcej
• Polityka korzystania z komputera,  

poczty e-mail i Internetu
• Poradnik na temat polityki  

korzystania z komputera, poczty  
e-mail i Internetu

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 
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Korzystanie 
z mediów społecz-
nościowych 
i reagowanie 
na publiczne 
zapytania
Upewniamy się, że korzystanie z mediów 
społecznościowych odzwierciedla nasze 
wartości oraz pozwala zachować uczciwość 
i reputację firmy Huntsman. Media 
społecznościowe w dalszym ciągu zmieniają 
nasz sposób pracy, komunikacji i interakcji ze 
współpracownikami na poziomie wewnętrznym 
oraz z klientami, dostawcami i społecznościami 
na poziome zewnętrznym. Media 
społecznościowe tworzą nowe możliwości 
interakcji, ale równocześnie są źródłem nowych 
obowiązków i zagrożeń.

Jednym z zagrożeń związanych z mediami 
społecznościowymi jest prezentowanie 
Huntsman w sposób niezgodny z naszymi 
wartościami i celami. Musimy komunikować się 
z opinią publiczną jednym głosem. Komunikacją 
prowadzoną w imieniu Huntsman powinni 
zajmować się nasi rzecznicy. Zapytania 
publiczne powinny zawsze być kierowane do 
wyznaczonych współpracowników. Działając 
według tej procedury, wykorzystujemy wszystkie 
kanały komunikacji w najlepszy sposób.

Nasza formuła sukcesu
Wykorzystujemy media społecznościowe w najlepszy sposób, gdy:

• Upewniamy się, że nasze zachowanie w mediach społecznościowych jest zgodne z naszym 
zachowaniem w pracy.

• Stosujemy najlepszy osąd i zdrowy rozsądek przy podejmowaniu decyzji o tym, co 
udostępnić.

• Nigdy nie publikujemy dyskryminujących, obraźliwych ani wrogich uwag online.
• Upewniamy się, że posty o Huntsman w mediach społecznościowych utrzymują lub 

poprawiają naszą reputację.
• Nigdy nie wypowiadamy się w imieniu Huntsman w mediach społecznościowych.
• Nigdy nie udostępniamy informacji poufnych ani niepublicznych.
• Wysyłamy wszystkie publiczne zapytania do działu komunikacji globalnej na adres:  

Social_Media@Huntsman.com.

Dowiedz się więcej
• Polityka mediów społecznościowych
• Poradnik na temat polityki mediów  

społecznościowych

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 
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Korzystanie z prywatnych mediów 
społecznościowych
Może się zdarzyć, że zechcesz skorzystać z swoich 
prywatnych mediów społecznościowych, by opublikować post 
na temat Huntsman. Pamiętaj o tych zaleceniach i zakazach:

Zalecenia
• Wyraźnie wskaż, że jesteś współpracownikiem Huntsman, ale 

wyrażasz własne poglądy.

• Uważaj na media społecznościowe w pracy.

• Jeżeli jesteś kierownikiem, musisz zachować szczególną 
ostrożność, ponieważ Twoje stanowisko może sugerować 
innym, że wypowiadasz się w imieniu Huntsman.

Zakazy
• Nie odpowiadaj na negatywne komentarze.

• Nie używaj adresu e-mail Huntsman.

Rozumienie publicznych zapytań 
Błędnie przytoczony cytat lub wyrwany z kontekstu komentarz może 
mieć poważne konsekwencje. Ważne są nawet nieformalne wnioski 
o oficjalne informacje na temat Huntsman przesyłane przez osoby 
z którejkolwiek z poniższych grup:

• Inwestorzy

• Analitycy papierów wartościowych

• Agencje ratingowe

• Przedstawiciele prasy

• Posiadacze akcji lub dłużnych papierów wartościowych Huntsman

• Wszelkie inne kluczowe kontakty publiczne

Upewnij się, by kierować wszelkie takie zapytania do Zespołu ds. 
komunikacji globalnej.

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 
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Odstąpienia
Nasze Wytyczne postępowania w biznesie odnoszą się w równym 
stopniu do wszystkich współpracowników, członków kadry 
kierowniczej i członków zarządu Huntsman. Odstąpienia od 
niniejszych Wytycznych zdarzają się rzadko i wyłącznie w bardzo 
ograniczonych okolicznościach. W przypadku członków kadry 
wykonawczej i członków zarządu odstąpienia muszą być uprzednio 
zatwierdzone przez Zarząd. W niektórych okolicznościach informację 
o odstąpieniu należy niezwłocznie ujawnić akcjonariuszom. 
Zgłaszamy przyznane odstąpienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze.

Podsumowanie
Podstawowe wartości Huntsman – szczerość, uczciwość, szacunek 
i odpowiedzialność – definiują naszą formułę sukcesu. Nasi 
pracownicy mają kluczowe znaczenie dla wprowadzania tych 
wartości w życie. Jeżeli masz wątpliwości etyczne dotyczące 
sytuacji biznesowej, sprawdź te Wytyczne lub skonsultuj się z jedną 
z wielu osób wymienionych poniżej. Korzystaj z Wytycznych, 
aby odświeżyć pamięć w sprawie ważnej kwestii lub istotnego 
aspektu Twojej pracy. Wybory, jakie podejmujesz podczas pracy 
w Huntsman, są równie wartościowe, jak Twój zawodowy wkład 
w naszą działalność. Pozwól, by te Wytyczne pomogły Ci stosować 
nasze wartości zarówno podczas wyzwań, jak i sukcesów.

Zasoby
• Twój bezpośredni przełożony

• Twój lokalny przedstawiciel Działu HR

• Twój zakładowy Kierownik ds. zgodności https://
ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ 
facility-compliance-officers

• Dowolny Mistrz ds. zgodności: https:// 
ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ 
compliance-champions

• Zespół ds. etyki i zgodności: https:// 
ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ 
ethics-and-compliance-team i ethics@huntsman.com

• Dyrektor ds. zgodności

• Dział prawny

• Radca generalny

• Infolinia Speak Up: www.huntsman.com/speakup (sprawdź numery 
w poszczególnych krajach na stronie Etyki i zgodności w sieci 
Intranet)

Nasze wartości: 
Formuła sukcesu 
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