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Wiadomość od kierownictwa
Jako znaczący międzynarodowy gracz, FM Group, składająca się z FM Logistic, Batilogistic i
ich spółek zależnych, FM Holding i FM Foundation (dalej „FM Group”) zobowiązała się do
prowadzenia działalności w sposób uczciwy, zgodnie z podstawowymi wartościami, jakimi
są zaufanie, efektywność i otwartość.
W zgodzie z tymi wartościami, FM Group przyjęła zasadę zerowej tolerancji dla wszelkich
form korupcji lub działalności niezgodnej z prawem. Każde naruszenie tej zasady będzie
skutkowało wszczęciem postępowania dyscyplinarnego lub sądowego wobec danej osoby.
Naszą reputację u naszych klientów i dostawców zbudowaliśmy dzięki stałej uważności i
dążeniu do doskonalenia jakości wzajemnej współpracy. W rezultacie nasze zasady
etyczne, które wynikają z wartości i kultury korporacyjnej FM Group, stanowią istotne
ogniwo w rozwoju i trwałości naszego modelu biznesowego.
Każdy z nas musi zobowiązać się do przestrzegania tych zasad aby utrzymać i dalej
wzmacniać naszą dobrą reputację, która jest istotnym czynnikiem wzrostu i sukcesu FM
Group.
Niniejszy Kodeks Postępowania (zwany dalej "Kodeksem") określa zasady postępowania,
które muszą zostać przyjęte przez wszystkich interesariuszy spółki w celu przestrzegania
nie tylko prawa, przepisów i zasad obowiązujących we wszystkich krajach, w których
działamy, ale także wartości etycznych w biznesie. Niniejszy Kodeks zawiera konkretne
przykłady, dzięki którym każdy może zidentyfikować sytuacje, z którymi łączy się ryzyko i
zapoznać się z metodami ostrzegania i zgłaszania wszelkich naruszeń.
Za obieg niniejszego Kodeksu i jego wartości odpowiedzialne jest kierownictwo
(managerowie) w każdym z podmiotów spółki.
Niniejszy Kodeks Postępowania ma zastosowanie w całej FM Group, w jej spółkach
zależnych oraz wobec wszystkich jej członków zarządu, kierownictwa i pracowników.
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Zależy nam na budowaniu i utrzymywaniu zaufania naszych pracowników, naszych
partnerów i społeczności, a także władz.

Uwaga: niniejszy dokument nie stanowi umowy o pracę i w żaden sposób nie zmienia
uznaniowego charakteru zatrudnienia pracownika.

W przypadkach, w których przepisy lub wymogi krajowe są bardziej rygorystyczne niż
niniejszy kodeks postępowania, mają one pierwszeństwo.

Firma jest jak klejnot, który każdy
pracownik ma obowiązek chronić i
przyczyniać się do jego rozwoju.
Marie-Laure Faure

Oliver Faure

Prezes FM Foundation

Prezes FM Holding Corporate

Jean-Christophe Machet
CEO FM Logistic

Gilles Faure
CEO Bâtilogistic
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Nasze wartości
ZAUFANIE
Mamy zasadę obdarzania
zaufaniem, które z czasem się
pogłębia. Pozwala ono każdemu
człowiekowi dać z siebie to, co
najlepsze; zachęca do autonomii
i współpracy między nami
a naszymi partnerami.

EFEKTYWNOŚĆ
Wydajność i skuteczność to
owoce naszego dążenia do
doskonałości na co dzień
i zaangażowania w operatywność.
Jest to klucz do zadowolenia
naszych klientów i długofalowego
sukcesu naszej firmy.

OTWARTOŚĆ
Otwartość wymaga od nas
wykazania się ciekawością
i umiejętnością słuchania,
kwestionowania naszych założeń
oraz wdrażania kreatywności
i inicjatywy.
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Nasze
zobowiązanie
etyczne
Niezależnie od tego, co robimy, wszyscy jesteśmy
odpowiedzialni za tworzenie, promowanie i utrzymywanie
kultury korporacyjnej, która zachęca do postępowania
etycznego i zgodnego z przepisami prawa. Wszyscy jesteśmy
zobowiązani do zrozumienia i przestrzegania oczekiwań
określonych w niniejszym Kodeksie.

Jako
Manager
w strukturach FM
Group

Pracownik FM Group
będę
Znał i rozumiał przepisy prawa i regulaminy
dotyczące mojej pracy.

Znał i rozumiał przepisy prawa i regulaminy
dotyczące mojej pracy.

Uczciwy,
transparentny,
sprawiedliwy
i godny zaufania w tym co robię i w moich
relacjach zawodowych.

Uczciwy,
transparentny,
sprawiedliwy
i godny zaufania w tym co robię i w moich
relacjach zawodowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości szukał porady u przełożonego, członka zespołu,
w dziale kadr lub u specjalisty ds.
zgodności z przepisami (Compliance
Officer) lub skorzystam z kontaktu do
Komisji Etyki
Korzystać z kontaktu do Komisji Etyki jeśli
zechcę zgłosić podejrzenie lub faktyczne
naruszenie zasad etyki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości - szukał
porady u przełożonego, członka zespołu,
w dziale kadr lub u specjalisty ds.
zgodności z przepisami (Compliance
Officer) lub skorzystam z kontaktu do
Komisji Etyki.

Współpracować ze wszystkimi osobami
zaangażowanymi w dochodzenie i zawsze
dostarczać im pełnych i rzetelnych
informacji oraz niezbędnych dokumentów.
Uczestniczyć w szkoleniach, które mnie
dotyczą.

Korzystać z kontaktu do Komisji Etyki jeśli
zechcę zgłosić podejrzenie lub faktyczne
naruszenie zasad etyki.
Współpracować ze wszystkimi osobami
zaangażowanymi w dochodzenie i zawsze
dostarczać im pełnych i rzetelnych
informacji oraz niezbędnych dokumentów.
Uczestniczyć w szkoleniach, które mnie
dotyczą.
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Zgodność z prawem pracy
i przestrzeganie praw człowieka
FM Group dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zgodność z przepisami obowiązującymi we
wszystkich krajach, w których jest obecna. Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad określonych
we wszystkich podstawowych tekstach prawnych, takich jak Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), a także ustawodawstwo i regulacje
krajów, w których działamy. Firma zobowiązuje się do niestosowania pracy przymusowej lub
nierejestrowanej oraz do odmowy pracy lub natychmiastowego zaprzestania współpracy z
dostawcami i usługodawcami, którzy mogą zatrudniać osoby pracujące pod groźbą lub przymusem.
FM Group odmawia zatrudniania osób niepełnoletnich (oczywiście z wyjątkiem krótkich okresów
stażu pracy w ramach programu szkolnego) na potrzeby własnej działalności lub działalności swoich
podwykonawców lub klientów. FM Group zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania minimalnej
granicy wieku obowiązującej we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. We wszystkich
przypadkach ten minimalny wiek nie może być niższy niż wiek określony w Konwencjach 138 i 182
Międzynarodowej Organizacji Pracy, a mianowicie 15 lat i 18 lat w przypadku pracy niebezpiecznej lub
szczególnie trudnej. Należy zauważyć, że punkt ten zasługuje na szczególną uwagę, w
szczególności przy podpisywaniu umów z dostawcami lub klientami przy wykorzystaniu naszego
kwestionariusza due diligenc

Kierujemy się uczciwością
e.

Napotykane problemy mogą okazać się złożone włączając w to sytuacje, które czasami mogą
zawierać sprzeczności, na przykład konflikt pomiędzy wyborem osobistej korzyści a tym, jaka decyzja
jest właściwa dla firmy lub czy przyjąć zlecenie, nawet jeśli rozmówca podlega sankcjom.
Uczciwe działanie może być czasami trudne. Sukces FM Group zależy od tego, jakie decyzje
podemuje każdy z nas!
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Proces
w 5 krokach
Niezależnie od sytuacji, nasz własny osąd jest kluczową
częścią procesu podejmowania decyzji w imieniu firmy. Ten
5-stopniowy proces został zaprojektowany jako przewodnik,
który ma pomóc w dokonaniu właściwych wyborów w
obliczu trudnej sytuacji.

Poproś
o pomoc
swojego
managera
lub
Specliastę
ds.
zgodności z
przepisami
(Compliance
Officer)

Zachowaj
spokój

1

2

?

Poświęć 5
minut na
zastanowienie się

3

5
4
Skorzystaj z Drzewka
decyzji znajdującego się
na kolejnej stronie

Zrób listę
faktów! Skup
się na nich.
Dzięki temu
sytuacja
wyda się
bardziej jasna
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Drzewko
decyzji
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Czy działanie jest konieczne?
Czy działanie jest legalne?
Czy działanie jest zgodne z polityką
FM Group?
Czy działanie jest zgodne z kulturą
korporacyjną i wartościami FM
Group?
Czy brałem pod uwagę wpływ
swojego działania na naszych
pracowników, klientów i
udziałowców?
Czy będę czuł się komfortowo,
wyjaśniając swoje działania mojemu
przełożonemu, koledze lub rodzinie?
Czy moje działanie obroni się, jeśli
zostanie ujawnione w mediach?
Czy działanie jest korzystne dla całej
Grupy, a nie tylko dla kilku osób?
Jeśli się waham, czy poprosiłem o
pomoc?

Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Każdy, kto nie zastosuje się do zasad zawartych w niniejszym Kodeksie, będzie podlegał sankcjom
dyscyplinarnym, a nawet zwolnieniu, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Firmie.
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Kontakt do Komisji Etyki i inne kanały
komunikacji
Pierwszym kanałem komunikacji dostępnym dla pracowników Grupy jest kontakt z kierownictwem,
tzn. mogą oni rozmawiać ze swoim bezpośrednim przełożonym lub kierownikiem funkcjonalnym.

Ponieważ nie sposób wymienić wszystkich sytuacji, które mogą się pojawić, jest
bardzo prawdopodobne, że wystąpi sytuacja, która nie jest wyraźnie
wymieniona w niniejszym Kodeksie (w związku z konkretnym regulaminem lub
przepisami prawa albo polityką firmy). Każdy pracownik FM Group musi przyjąć
na siebie osobistą odpowiedzialność za właściwe zachowanie i utrzymanie
wysokich standardów etycznych w swojej pracy.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapoznaj się z naszym Drzewkiem decyzji,
które poprowadzi Cię przez niezbędny proces decyzji!

Nasi pracownicy i partnerzy mają dostęp do różnych kanałów komunikacji, które mają
zagwarantować etyczne środowisko pracy.
Możesz szukać pomocy i porady kontaktując się z:

Twoim
bezpośrednim
przełożonym
Twoim
kierownikiem
działu
personalnego

Twoim
specjalistą
ds.
zgodności z
przepisami
(Compliance
Officer)

Kontaktem
do Komisji
Etyki

Celem jest pomoc wszystkim pracownikom i dostawcom w wyjaśnianiu ich wątpliwości i
podejmowaniu decyzji w sposób etyczny oraz umożliwienie im przekazania informacji o
ewentualnych naruszeniach niniejszego Kodeksu. Zagwarantowana jest ścisła poufność. Prośby o
zachowanie anonimowości będą uwzględnione. Ważne jest jednak, aby zapewnić możliwość
skontaktowania się z Tobą (numer telefonu lub adres e-mail), w celu wymiany informacji
niezbędnych do przeprowadzenia dochodzenia.
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Adres e-mail dla całej grupy

Kontakt do Komisji Etyki
ethics@fmlogistic.com

Adres pocztowy
FM Holding,
do wiadomości specjalisty ds. zgodności z przepisami
(Compliance Officer),
12 rue de l'Europe,
57370 Phalsbourg, Francja

ZAZNACZYĆ W MAILU /NA KOPERCIE:
"POUFNE"

FM Group zobowiązuje się traktować wszystkie zawiadomienia ściśle poufnie, zgodnie z wymogami
prawa francuskiego - ustawy z dnia 9 grudnia 2016 r. o przejrzystości, zwalczaniu korupcji i
modernizacji gospodarki, powszechnie znanej jako ustawa Sapin 2 lub odpowiednich przepisów
krajowych.
FM Group opracowała program zgodności z przepisami. Ustanowiono procedurę zgłaszania lub
„whistleblowing” (alarmowania o nieprawidłowościach w firmie): za pośrednictwem Kontaktu do
Komisji Etyki. W związku z tym każdy pracownik lub osoba trzecia może zgłaszać wszelkie
wątpliwości swoim przełożonym lub w razie potrzeby skorzystać z Kontaktu do Komisji Etyki. Kontakt
do Komisji Etyki w ramach adresu e-mail odbywa się w języku lokalnym zgłaszającego naruszenie .
Komisja Etyki, składająca się z 5 stałych członków, będzie rozpatrywać każde otrzymane
zawiadomienie. Jest ona gwarantem przestrzegania i stosowania niniejszego Kodeksu. Komisja
Etetyki ma zagwarantowaną niezależność i bezstronność niezbędną do wykonywania swoich zadań.
Może również interweniować z własnej inicjatywy w celu rozpatrzenia wszelkich kwestii etycznych
pojawiających się w firmie. Jej członkowie są zobowiązani do zachowania ścisłej poufności.
Informator (whistleblower) będzie powiadomiony o działaniach podjętych w następstwie zgłoszenia.
Wszystkie dane mające na celu identyfikację osoby zgłaszającej przypadek naruszenia oraz osób
zgłoszonych zostaną zniszczone zgodnie z wymogami obowiązującego prawa (we Francji dekret nr
2017-564 z 19.4.2017).

Działanie w dobrej wierze i zakaz działań
odwetowych
Każdy, kto w dobrej wierze zgłosi potencjalne naruszenie niniejszego Kodeksu, będzie chroniony i
nie może być poddany żadnej formie odwetu. Nikt nie może zostać ukarany za wypełnienie swoich
obowiązków i zgłoszenie sytuacji lub zdarzenia, które wydaje się naruszać Kodeks, nawet jeśli
zgłoszenie zostanie później uznane za nieuzasadnione. Z drugiej strony, wszelkie oskarżenia, które
okażą się oszczercze, mogą być podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a nawet
oskarżenia. Anonimowe rozmowy telefoniczne lub listy będą traktowane z niezbędną ostrożnością.
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Jakiekolwiek działania odwetowe
wobec osób zgłaszających w dobrej
wierze potencjalne naruszenie
przepisów są zabronione.

?

Co rozumiemy
przez „odwet”?

Termin ten odnosi się do negatywnych działań podjętych przez kierownika lub
współpracownika wobec osoby zgłaszającej, ponieważ zgłosiła ona swoje
podejrzenia, niezależnie od wykorzystanego kanału komunikacji.
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Alerty dotyczące nieprawidłowości
i analiza uchybień
Analiza
zawiadomienia

Postępowanie
wyjaśniające

Dochodzenie
zakończone

Decyzja
w sprawie
działań,
które należy
podjąć

Zamknięcie
alertu

Analiza
i statystyka

Niezależnie od tego, jaki kanał został użyty do zgłoszenia (potencjalnej)
nieprawidłowości, zbadana zostanie dopuszczalność zawiadomienia i jego
przedmiot.
Zawiadomienia od informatorów są traktowane jako poufne.
Każdy alert będzie przedmiotem szczegółowego postępowania wyjaśniającego
odnośnie przedstawionych faktów i informacji.
Przeprowadzenie dochodzenia powierzone będzie, w zależności od poziomu jego
klasyfikacji, albo działowi personalnemu, albo dyrektorowi ds. zgodności z
przepisami (Corporate Compliance Officer), albo innej osobie uznanej za kompetentną
do jego przeprowadzenia bez jakiegokolwiek konfliktu interesów.

Po zakończeniu dochodzenia zostanie sporządzone sprawozdanie, które wykaże, że
wszystkie fakty zostały zbadane i udokumentowane.

Komisja Etyki przeanalizuje sprawozdanie i zdecyduje, jakie dalsze działania należy
podjąć. Będzie ona kontynuowała podjęte działania naprawcze i może zalecić środki
zapobiegawcze i sankcje dyscyplinarne.

Alert zostanie zamknięty, a informator będzie poinformowany o wyniku dochodzenia.
Zgodnie z przepisami prawa pracy, szczegóły działań dotyczących pracowników nie
są ujawniane.

Informacje o działaniach związanych z etyką są regularnie gromadzone, monitorowane
i oceniane w celu wychwycenia wszelkich trendów, z którymi trzeba będzie się
zmierzyć.
Sprawozdanie roczne otrzymuje Rada Dyrektorów.
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Budowanie
wzajemnego
zaufania
Promowanie relacji międzyludzkich opartych na zaufaniu i
otwartości, niezbędnych do osiągnięcia dobrych wyników.

Wolność zrzeszania się i stosunki pracy
FM Group pragnie zagwarantować i wspierać konstruktywne stosunki pracy w firmie oraz uznaje
prawo do wolności zrzeszania się. Wolność zrzeszania się jest uznawana w większości krajów. FM
Group zobowiązuje się do zapewnienia zgodności z prawem do wolności zrzeszania się, które
obowiązuje lokalnie jej pracowników oraz do zapewnienia im możliwości swobodnego
wypowiadania się w firmie w sprawach związanych z warunkami, w jakich wykonują oni swoje
obowiazki.

Promowanie równości w pracy
oraz zasada niedyskryminacji
Decyzje dotyczące rekrutacji, awansów, szkoleń i wynagrodzeń
podejmowane są w oparciu o kompetencje i wyniki pracy. Stosuje
się również inną podstawową zasadę polityki kadrowej: zasadę
niedyskryminacji. FM Group promuje różnorodność i jest
zaangażowana w tworzenie środowiska różnorodności kulturowej,
w którym każdy pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego.
Ponadto, FM Group prowadzi politykę proaktywnej integracji
pracowników niepełnosprawnych, która jest dostosowana do
specyficznego kontekstu regulacyjnego każdego kraju. FM Group
zakazuje wszelkich form dyskryminacji zarówno ze względu na
płeć, wiek, sytuację rodzinną, pochodzenie, orientację seksualną,
sprawność fizyczną, jak i przynależność do jakiejkolwiek
organizacji politycznej, religijnej lub związkowej.
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Zakaz nękania
Prześladowanie i molestowanie we wszelkich możliwych formach jest
surowo zabronione
Zastraszanie
i prześladowanie
(bullying)

Molestowanie
seksualne

Wszelkie powtarzające się działania wobec osoby,
które prowadzą do pogorszenia jej warunków
pracy z powodu naruszenia jej praw i godności
oraz mają negatywny wpływ na jej zdrowie
fizyczne i psychiczne lub stanowią zagrożenie dla
jej rozwoju zawodowego.

Poddawanie danej osoby powtarzającym się
uwagom lub zachowaniom o konotacjach
seksualnych lub seksistowskich, które podważają
jej godność ze względu na poniżający lub
upokarzający charakter lub stwarzają sytuację,
która jest dla niej zastraszająca, wroga lub
obraźliwa.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Pomagam
w identyfikacji,
poprawie
i zapobieganiu
ryzyku poprzez
ostrożne
działanie

Biorę pod uwagę
i przestrzegam
zasad
bezpieczeństwa,
w tym stosuję
środki ochrony
osobistej

Nie narażam innych
ani siebie na
niebezpieczeństwo
poprzez
ignorowanie zasad

Przestrzegam
terminów
zgłaszania
wypadków przy
pracy i innych
zdarzeń
Nie zapominam o
zgłaszaniu
wszelkich
incydentów
związanych ze
zdrowiem lub
bezpieczeństwem.
Nie bagatelizuję ich

W FM Group ludzie odgrywają kluczową rolę w jej rozwoju i zrównoważonym działaniu. Jest to
odzwierciedlone w naszych wartościach, kulturze zarządzania i wymaganiach, jakie stawiamy sobie mając
na celu dobrostan w pracy. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest naszym absolutnym
priorytetem. Bezpieczeństwo pracy jest podstawową zasadą i prawem naszych pracowników. Nasz cel to:
zero wypadków przy pracy. Dążymy do wyeliminowania wypadków w pracy, zapobiegamy chorobom
zawodowym i usprawniamy warunki pracy. Zasady te obowiązują wszystkich w firmie. Kierownicy mają
obowiązek zapewnić ich ścisłe przestrzeganie.
Dlatego też używanie, sprzedaż lub posiadanie napojów alkoholowych czy narkotyków na terenie FM jest
surowo zabronione. W wyjątkowych przypadkach, za wyraźną zgodą kierownika przedsiębiorstwa, mogą
być organizowane krótkie spotkania towarzyskie z alkoholem na specjalne okazje.
Surowo zabrania się palenia papierosów lub e-papierosów na terenie obiektów firmy (magazynów, biur, na
zewnątrz), poza miejscami wyraźnie wydzielonymi dla palaczy.
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Konflikty interesów
Żaden pracownik nie może mieć osobistego, zawodowego lub finansowego interesu, który byłby
niezgodny z lojalnością, jaką jest winien firmie lub jego obowiązkami wobec niej (definicja "konfliktu
interesów"). Pracownicy zajmujący określone stanowiska muszą co roku wypełniać kwestionariusz
dotyczący konfliktu interesów.
Każdy konflikt interesów, rzeczywisty lub potencjalny, musi zostać zgłoszony, aby można było zbadać jego
charakter i konsekwencje. Nie będziemy tolerować żadnych osobistych działań ze strony naszych
pracowników, które mogłyby być szkodliwe dla działalności firmy lub które mogłyby kolidować lub być w
konflikcie z interesami firmy.
Interesy FM Group muszą być zawsze nadrzędne.
Aby pomóc zrozumieć czym jest konflikt interesów w poniższej tabeli wymieniliśmy kilka typowych
przykładów.

Rodzaj
konfliktu

Co to ma znaczyć?

Przykłady

Konflikt interesów
między FM Group
a pracownikiem

Pracownik, członek jego rodziny lub
ktoś z jego bliskich, zatrudniony
przez lub posiadający więcej niż 5%
udziałów w spółce, z którą FM
Group współpracuje.

Szwagier
pracownika
jest
partnerem w firmie prawniczej,
którego chce zatrudnić do obrony
FM Group. Jest to konflikt
pomiędzy osobistym interesem
pracownika a interesem FM Group.

Konflikt interesów
między klientem
a dostawcą

Pracownik, który wybiera dostawcę,
który to dostawca jest przyjacielem
lub członkiem rodziny pracownika.

Kupujący w FM Group, który
wybiera firmę transportową
należącą do teścia, mimo że jej
ceny nie są najbardziej
konkurencyjne.

Brak zgodności
z procedurami

Konflikt
z zasadami FM
Group

Konflikt
lojalnościowy

Naginanie regulaminu firmy w celu
uzyskania osobistej przysługi lub
specjalnych warunków.

Pracownik, który jest przełożonym
w pracy członka swojej rodziny lub
bliskiego przyjaciela

Posiadanie drugiej umowy o pracę
na stanowisku podobnym do
zajmowanego w FM Group

Pracownik, który negocjuje kredyt
osobisty i w zamian za korzystne
warunki kredytu obiecuje pracę dla
córki bankiera w dziale marketingu
firmy, bez konieczności
przechodzenia przez odpowiednie
kanały HR.
Pracownik ukrywający fakt, że
członek jego rodziny pracuje w
tym samym dziale i/lub jest jego
bezpośrednim przełożonym
Wykonywanie pracy doradczej dla
poprzedniego pracodawcy, który
jest konkurentem FM Group.
Kierowca, który w swoim wolnym
czasie wykonuje również pracę dla
konkurenta FM Group.
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Korzystanie z narzędzi informatycznych
Technologie informacyjne są cennym i niezbędnym narzędziem naszej działalności. Są one jednak w
dużym stopniu narażone na zagrożenia związane z cyberprzestępczością (próby kradzieży danych,
hakerstwo, phishing, niszczenie danych, niszczenie systemów itp.), których gwałtowny wzrost stanowi
poważne ryzyko dla firmy.
Posiadane przez Spółkę zasoby informatyczne i komunikacyjne są przeznaczone do profesjonalnego
wykorzystania. Rozsądny użytek osobisty jest tolerowany.
Tylko odpowiedzialne, świadome zachowanie użytkowników może chronić cenne systemy od rosnącej
podatności na zagrożenia. Karta technologii informacyjno-komunikacyjnych określa odpowiednie zasady
postępowania. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za stosowanie dobrych praktyk określonych w
Karcie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Komunikacja i media społeczne (nowe)
Wizerunek FM Group to przewaga konkurencyjna. Musi być chroniony. Szkodzenie
wizerunkowi firmy prowadzi do poważnych szkód dla firmy.
Wszystkie zapytania pochodzące z mediów są scentralizowane i przekazywane do
Działu Marketingu i Komunikacji. Tylko on może upoważnić kogokolwiek do
publicznego wypowiadania się w imieniu grupy.

Każdy musi być ostrożny w doborze słów podczas profesjonalnej komunikacji i
powstrzymać się od stosowania obelg lub mówienia czegokolwiek, co jest sprzeczne z
zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie w zakresie zwalczania dyskryminacji lub
wymogów dotyczących nieujawniania informacji.

Aktywa firmy
Każdy pracownik odpowiada i ma obowiązek chronić majątek FM Group (własność fizyczną, instalacje,
sprzęt, komputery, produkty i pojazdy należące do niego lub pozostające na jego odpowiedzialność, ale
także informacje i reputację) przed utratą, uszkodzeniem, sprzeniewierzeniem i kradzieżą. Aktywa takie
mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach zawodowych, a wszelkie inne ich wykorzystanie musi być
zgodne z procedurami i przepisami FM Group.

"Majątek firmy" obejmuje:
Narzędzia, sprzęt i maszyny
Informacje, w tym informacje poufne
Budynki, pojazdy, lokale, grunty
Telefony, komputery i systemy
Czas pracy, narzędzia i inne elementy niezbędne do wykonywania naszych obowiązków
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Budowanie
zaufania
naszych
partnerów

2

Polityka antykorupcyjna FM Group
FM Group prowadzi swoją działalność uczciwie, rzetelnie i z szacunkiem, zgodnie z wszelkimi
przepisami prawa i regulacjami. Jest to część naszych wartości i sposobu, w jaki chcemy nawiązać
szczerą i owocną współpracę z naszymi pracownikami i partnerami biznesowymi.
FM Group jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich przepisów prawa i regulacji
obowiązujących we wszystkich krajach, w których działamy lub w których kupujemy towary i usługi.
Żaden pracownik, kierownik (manager) ani członek zarządu FM Group nie jest upoważniony na
jakiejkolwiek podstawie do popełnienia czynu nielegalnego lub nieetycznego ani do nakłaniania
innych osób do takiego czynu.
Najwyższe kierownictwo FM Group wyraźnie oświadczyło, że nie będzie tolerować żadnych form
korupcji lub nielegalnych działań, bezpośrednich lub pośrednich, biernych lub aktywnych,
skierowanych do jakiegokolwiek urzędnika państwowego lub osoby o równorzędnym statusie lub
jakiejkolwiek osoby podlegającej prawu prywatnemu. FM Group aktywnie walczy z wszelkimi
formami oszustw i prania brudnych pieniędzy.

Korupcja:
"Każda czynność podjęta przez
osobę pełniącą określoną funkcję
publiczną lub prywatną, ubiegającą
się o przyjęcie lub przyjmującą
prezent, ofertę lub obietnicę, mająca
na celu wykonanie, opóźnienie lub
zaniechanie wykonania czynności
związanej bezpośrednio lub
pośrednio z jej funkcją".
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Kilka pojęć godnych uwagi
Łapówka: dowolny przedmiot wartościowy, w tym pieniądze, prezenty, usługi lub przysługi, przekazane przez osobę z
zamiarem przekonania kogoś innego do działania na jej rzecz.
Łapówka finansowa (backhander): płatność dokonywana jako rekompensata za ułatwienie nawiązania kontaktu lub
zawarcia umowy.
Płatność ułatwiająca: płatność (zazwyczaj niewielka kwota) wypłacana w celu ułatwienia udzielenia zezwolenia lub
spełnienia pewnych niezbędnych formalności.
Oszustwo: jakiekolwiek zachowanie niezgodne z prawem, umyślnie mające na celu zawłaszczenie, defraudację,
fałszowanie, dezasymulację, pominięcie lub zniszczenie pieniędzy, aktywów, danych lub informacji należących do
innych osób.
Pranie pieniędzy: przestępstwo polegające na posiadaniu lub wykorzystywaniu kapitału wytworzonego w wyniku
nielegalnej działalności w celu "zalegalizowania" go poprzez jego recykling w drodze legalnej działalności.
Handel wpływami przez osobę która otrzymuje - lub zabiega o otrzymanie - prezentów lub korzyści w celu nadużycia
swojego wpływu, rzeczywistego lub rzekomego, na osobę trzecią, tak aby mogła ona podjąć korzystną decyzję.

Badanie due diligence dotyczące
naszych partnerów
FM Group z zasady wierzy w przejrzystość w kontaktach z partnerami, których starannie wybiera i którzy są
kluczowym elementem sukcesu firmy. Dlatego też wprowadzono proces sprawdzania potencjalnych
partnerów (głównych klientów i dostawców oraz naszych pośredników) znany jako Due Diligence.
Proces wyboru dostawców opiera się wyłącznie na obiektywnych, jakościowych kryteriach, takich jak
specyfikacje techniczne, bezpieczeństwo, jakość, usługi, kwestie środowiskowe, cena i czas realizacji.
Proces przetargowy jest regułą.
Ponadto FM Group oczekuje od swoich dostawców towarów i usług tego, że podpisując Kartę Dostawcy
(Kodeks Postępowania Partnerów Biznesowych) będą oni podzielać jej podstawowe zasady i przestrzegać
ich.
Dążymy do ustanowienia trwałych relacji "win-win" z naszymi partnerami, które stworzą wartość dla
wszystkich zainteresowanych stron.

"Majątek firmy" obejmuje:

Narzędzia, sprzęt i maszyny
Informacje, w tym informacje poufne
Budynki, pojazdy, lokale, grunty
Telefony, komputery i systemy
Czas pracy, narzędzia i inne elementy niezbędne do wykonywania naszych obowiązków
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Jako pracownik, kierownik (manager) lub członek zarządu

Zobowiązuję się do

Zasięgania porady na temat prawa
właściwego dla mojej pracy i mojego
zakresu obowiązków.

Nie powinienem

"Majątek firmy"Dokonywać
obejmuje:płatności ułatwiających.
Oferować
Narzędzia, sprzęt
i maszynyani zezwalać na przekazywanie

czegokolwiek
Informacje, w tym informacje
poufne wartościowego,
Działania z należytą starannością, aby miećBudynki, pojazdy, lokale,
bezpośrednio
lub pośrednio, urzędnikowi
grunty
pewność, że partnerzy, z którymi podpisujęTelefony, komputery
państwowemu.
i systemy
umowy, są kompetentni
i uczciwi.
Czas pracy,
narzędzia i inne elementy niezbędne do wykonywania naszych obowiązków
Prowadzić interesów z osobami lub firmami,
które odmawiają przestrzegania naszych
Zgłaszania wszelkich żądań lub próśb
zasad antykorupcyjnych.
o płatności lub prezenty lub wszelkie inne
niewłaściwe wymiany, o których mi
Zaniedbywać lub ignorować jakichkolwiek
wiadomo.
"czerwonych flag„ czyli sygnałów, które
mogłyby sugerować działania korupcyjne
podejmowane przez osoby trzecie
działające w naszym imieniu.

Polityka FM Group w zakresie
przyjmowania upominków
Zasadniczo zabrania się każdemu pracownikowi przyjmowania lub oferowania jakichkolwiek prezentów,
wynagrodzeń, prowizji, gratyfikacji lub innych rodzajów płatności lub nielegalnego dochodu, w gotówce
lub w formie produktów lub towarów, w relacjach z dostawcami, klientami i partnerami handlowymi,
władzami publicznymi itp. Polityka dotycząca upominków i zaproszeń przyjęta przez FM Group określa
szczegółowe zasady przyjmowania oraz wręczania prezentów w jakiekolwiek formie.
Pod pojęciem „prezent” należy rozumieć w szczególności: upominki, uprzejmości, bony, posiłki, wycieczki,
zaproszenia, imprezy, darowizny, rozrywki lub usługi (bezpieczeństwo, rozrywka itp.). W przypadku, gdy nie
ma możliwości odmowy lub zwrotu prezentu, na przykład z powodów kulturowych, pracownik musi użyć
odpowiedniego formularza w celu jego zadeklarowania i przekazać go natychmiast, w sposób całkowicie
przejrzysty, kierownictwu strony, które zorganizuje loterię dla pracowników.
Każdy oferowany lub otrzymany prezent musi mieć charakter profesjonalny i pozostawać w
dopuszczalnych granicach, zarówno w odniesieniu do prawa, jak i zwyczajów. Prezent musi być
przedmiotem wniosku o udzielenie zezwolenia w zależności od jego wartości, zgodnie z wewnętrznymi
regulacjami firmy. Jest to doceniane w każdym kraju, zgodnie z lokalnym ustawodawstwem, kulturą i
środowiskiem gospodarczym. Pracownicy muszą przestrzegać zasad obowiązujących w kraju, w którym
pracują. W żadnym wypadku pracownicy nie mogą zabiegać o prezenty lub zaproszenia dla siebie lub
swoich rodzin.
Otrzymane próbki, jeśli nie zostaną zwrócone dostawcom, muszą zostać wykorzystane w działalności
firmy, zniszczone (z odpowiednim raportem o zniszczeniu) lub potraktowane jako prezent.
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Kilka pytań, które należy sobie zadać:

Czy jest to
zdarzenie
jednorazowe
i czy ma ono
ograniczoną
wartość?

Czy jest to
zgodne
z normalnymi
praktykami
biznesowymi?

Będę/wolno mi

Dawać małe zwyczajowe prezenty, które
można uznać za rozsądne, profesjonalne i o
skromnej wartości.
Wnioskować o zgodę na przyjęcie lub
podarowanie prezentu, jeśli wartość
upominku, który mi podarowano lub który
chciałem podarować przekracza 100 euro.
Jeśli nie jestem pewien, jak zareagować na
prezent, poproszę o radę mojego
specjalistę ds. zgodności z przepisami
(Compliance Officer).
Informować mojego rozmówcę, że FM
Group redystrybuuje prezenty otrzymane
przez pracowników, organizując coroczną
loterię.

Czy może być
postrzegane jako
wpływające
w niewłaściwy
sposób na decyzję
biznesową odbiorcy?

Czy stworzy to
poczucie
obowiązku dla
dawcy lub
biorcy?

Nie powinienem

Dawać ani przyjmować prezentu, rozrywki,
zaproszenia lub innego prezentu, który
mógłby być postrzegany jako próba
wpłynięcia na decyzję zawodową.
Prosić żadnego dostawcy lub partnera
biznesowego
o
prezenty,
przysługi,
wycieczki, usługi itp.

Przyjmować gotówki lub jej ekwiwalentów
(vouchery itp.) od dostawcy lub partnera.
Przyjmować lub dokonywać płatności,
dokonywać
darowizn
lub
wkładów
politycznych lub jakichkolwiek innych
płatności w zamian za przysługi lub
specjalne traktowanie.
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Wolna i uczciwa konkurencja
FM Group jest liderem na rynkach swojej działalności, ale zawsze postępuje w duchu uczciwej konkurencji i
poszanowania prawa, a także zasad zawartych w niniejszym Kodeksie. Nielegalne działania i nieuczciwa
konkurencja są zakazane.
Odmawiamy udziału w jakichkolwiek tajnych porozumieniach, ustalaniu cen, manipulowaniu ofertami,
zmowie w celu podziału rynków lub jakichkolwiek innych działaniach, które mogłyby zakłócić wolną
konkurencję. Co więcej, nie angażujemy się w żadne działania, które mogłyby skłonić innych do uznania, że
takie porozumienia istnieją. Dodatkowo, zbieramy informacje o naszych konkurentach jedynie w sposób
uczciwy i zgodny z prawem. Jeżeli nowy pracownik dołączy do FM Group z firmy konkurencyjnej, nie
prosimy go o przekazanie poufnych lub wrażliwych informacji, których mógł być stroną w poprzednim
zatrudnieniu.

Prawo konkurencji może nas dotyczyć, kiedy:
stanowimy konkurencję dla innej firmy,
uczestniczymy w spotkaniach stowarzyszeń branżowych,
mamy do czynienia z dostawcami,
gromadzimy informacje o konkurentach/osobach trzecich,
mamy do czynienia z klientami...

Własność intelektualna i poufność
Własność intelektualna dotyczy kreacji lub innowacji wykorzystywanych przez firmę. Ograniczenie
korzystania z własności intelektualnej pomaga firmie chronić jej pomysły i tożsamość marki. Każdy
pracownik ma obowiązek chronić własność intelektualną firmy i szanować własność innych. Każdy musi
stosować się do prawa własności intelektualnej i przepisów dotyczących praw autorskich, patentów,
znaków towarowych i tajemnic handlowych.
Każda osoba musi podjąć środki niezbędne do ochrony poufności informacji, które posiada ze względu na
swoją działalność zawodową. Uzyskiwanie informacji o naszych dostawcach, klientach lub innych
partnerach biznesowych w sposób nieuczciwy jest formalnie zabronione, a my zobowiązujemy się do
wykorzystywania uzyskanych informacji wyłącznie w ramach normalnej działalności gospodarczej.
Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku nieujawniania ustnie, pisemnie lub drogą
elektroniczną żadnych informacji zawodowych o charakterze poufnym, chyba że przełożony wyraźnie
upoważnił lub umocował go do tego na piśmie.
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Zdecydowanie zaleca się unikania komentarzy na delikatne
tematy zawodowe (mogące zainteresować konkurencję lub
osoby trzecie, które miałyby złe intencje) w miejscach
publicznych (restauracje, pociągi, samoloty itp.), ale również w
mediach społecznościowych.
Należy również zachować ostrożność w korzystaniu z urządzeń IT
w takich miejscach.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo jest głównym czynnikiem wpływającym na naszą efektywność i zadowolenie klienta. FM
Group opracowała i wdraża politykę bezpieczeństwa, której celem jest ochrona ludzi, dóbr materialnych i
niematerialnych oraz informacji przed wszelkimi formami złośliwych działań, zarówno wewnętrznych jak i
zewnętrznych. Zarządzanie ryzykiem odbywa się na najwyższych szczeblach w firmie i jest monitorowane
na poziomie grupy.
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3

Budowanie
zaufania
społeczności

Ochrona środowiska
FM Group jest zaangażowana w ochronę środowiska i przestrzega odpowiednich przepisów i
regulacji prawnych. Firma dba o ograniczenie wpływu swojej działalności na środowisko naturalne
poprzez wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju. Każdy ma obowiązek niezwłocznego
zgłaszania wszelkich zanieczyszczeń lub zdarzeń nadzwyczajnych, które mogłyby mieć negatywny
wpływ na środowisko naturalne. Mając to na uwadze, dział zrównoważonego rozwoju dba o to, aby
każdy oddział stosował system zarządzania środowiskowego zgodny ze zobowiązaniami Grupy. FM
Group zachęca swoich partnerów, aby robili to samo.

Ochrona danych
Wszyscy pracownicy i wszystkie osoby trzecie, z którymi FM
Group ma kontakt, mają prawo do prywatności. W związku z tym
FM Group zobowiązuje się do ochrony swoich danych osobowych
zgodnie z prawem i przepisami. Zasady ochrony danych
osobowych gwarantują osobie zainteresowanej indywidualne
prawo do kontroli nad gromadzeniem, przetwarzaniem,
wykorzystywaniem, rozpowszechnianiem i przechowywaniem jej
danych.

Nazwa
Imię
Ubezpieczenie
społeczne.

Adres,
e-mail, IP
Data
urodzenia

Dane osobowe oznaczają informacje, które umożliwiają bezpośrednią lub pośrednią
identyfikację osoby fizycznej. Obejmują one również ich tożsamość cyfrową, zgodnie z
definicją zawartą w europejskich przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
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Neutralność polityczna, ideologiczna
i religijna
W żadnym wypadku FM Group nie może być wykorzystywana, bezpośrednio lub pośrednio, jako rzecznik
prasowy lub w celu świadczenia usług lub finansowania celów politycznych. Stosujemy bezwględnie
zasadę neutralności politycznej.
Każdy może swobodnie prowadzić życie polityczne lub publiczne (członkostwo w partii politycznej,
stowarzyszeniach itp.), pod warunkiem, że będzie ono całkowicie oddzielone od życia zawodowego i
działalności firmy oraz że nie będzie kolidować z czasem, który poświęca na pracę, ani nie będzie narażać
pracownika na jakikolwiek konflikt interesów.
Każdy pracownik zagraniczny w kraju przyjmującym musi powstrzymać się od interwencji politycznych w
tych krajach, w których firma prowadzi działalność, ale w których dany pracownik nie posiada praw
obywatelskich. Musi również dbać o to, aby nie podważać tradycji lub kultury tych krajów przyjmujących,
które musi poznać i uszanować.
Na polu religijnym i ideologicznym FM Group szanuje osobiste przekonania i poglądy, o ile nie naruszają
one prawa każdego kraju lub nie wpływają na bezpieczeństwo, ochronę i oczywiście zasady zawarte w
niniejszym Kodeksie.

Prawodawstwo międzynarodowe
Ponieważ wymogi prawne są zróżnicowane i złożone, pracownicy zaangażowani w pracę na szczeblu
międzynarodowym muszą przejść szkolenie i uzyskać poradę prawną w takich kwestiach, jak płatności,
formalności administracyjne i sankcje. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących prawa i przepisów
mających zastosowanie do międzynarodowych stosunków handlowych należy skontaktować się z
działem prawnym.
Jeśli praca pracownika stawia go w którejkolwiek z tych sytuacji, ważne jest, aby zrozumieć, jakie działania
mogą być potencjalnie uznane za naruszenie prawa konkurencji lub innych przepisów chroniących
konkurencję.
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4

Budowanie
zaufania do
władz

Dokładność rachunków i zapisów
FM Group gwarantuje, że jej sprawozdania finansowe zawsze dają dokładny obraz działalności
firmy. FM Group gwarantuje rzetelność swoich sprawozdań finansowych, które są oparte na
księgach rachunkowych prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i
standardami. Każdy zapis księgowy musi być dokładny i wiernie odzwierciedlać zarejestrowaną
transakcję.

Walka z nadużyciami finansowymi
Oszustwo naruszyłoby integralność naszych
sprawozdań finansowych i bezpieczeństwo
naszych aktywów. Każdy pracownik, który celowo
wprowadza w błąd lub ukrywa fakty dotyczące
naszej firmy lub pomaga w tym komukolwiek
innemu, popełnia oszustwo, które jest karalne
przez prawo. Jeśli pracownik wie o oszustwie lub
podejrzewa je, powinien niezwłocznie zgłosić je
swojemu
bezpośredniemu
przełożonemu,
specjaliście
ds.
zgodności
z
przepisami
(Compliance Officer) lub za pośrednictwem
kontaktu do Komisji Etyki.
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Przejrzystość wobec władz
FM Group zobowiązuje się zawsze dostarczać pełne, dokładne i zgodne z prawdą informacje w
odpowiedzi na wszelkie prośby o udzielenie informacji kierowane przez władze.
Spółka przeprowadza audyty swojej działalności, ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej, które
gwarantują jej zgodność z obowiązkami prawnymi. Gwarantujemy przestrzeganie odpowiednich zasad
rachunkowości. Każdy pracownik musi współpracować z audytorami wewnętrznymi lub zewnętrznymi i
dostarczać dokładne informacje zgodnie z zasadami FM Group.
Różne organy i organizacje rządowe mogą również zażądać od FM Group informacji i dokumentów.
Wnioski te mogą być wynikiem działań regulacyjnych, zapytań rządowych lub sporu. Wnioski mogą być
składane nieformalnie lub w formie wezwania do stawienia się przed sądem, nakazu przeszukania itp.
Złożoność takich spraw oznacza, że konieczne jest natychmiastowe poinformowanie działu prawnego lub
odpowiednich prawników FM Group. Ich interwencja będzie konieczna dla zapewnienia zgodności z
prawem i zagwarantowania odpowiedniej ochrony praw FM Group oraz jej pracowników, przy
jednoczesnym udzielaniu precyzyjnych i spójnych odpowiedzi na takie prośby.
Jeśli otrzymasz tego typu prośbę, natychmiast skontaktuj się z działem prawnym.

Jakieś pytania?
Adres e-mail dla całej grupy
Kontakt do Komisji Etyki

ethics@fmlogistic.com.
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Wersja poprawiona
wrzesień 2020 r.

