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WPROWADZENIE

POLITYKA ZGŁASZANIA
WĄTPLIWOŚCI

KONTAKT / ZGŁOSZENIE

HISTORIA DOKUMENTU

PODEJŚCIE JDE DO
DOCHODZEŃ

CEL

ZAKRES POLITYKI

Oczekujemy, że nasi pracownicy

Niniejsza polityka dotyczy

dla Firmy na całym świecie. Bez

będą zgłaszać i informować o

wszystkich osób zatrudnionych,

względu na to, gdzie pracujesz

oszustwach, nieprawidłowościach

pracowników i dyrektorów firmy JDE

i niezależnie od stanowiska lub

oraz brakach zgodności z prawem

oraz wszystkich członków i firmy

poziomu wynagrodzenia, jeśli

i/lub polityką firmy zawartą w

powiązane (razem zwane „Firmą”).

dowiesz się o wykroczeniach, Firma

Kodeksie Postępowania (oraz ich
podejrzenia).

oczekuje, że to zgłosisz.

Jeżeli dostrzeżesz, doświadczysz
lub podejrzewasz oszustwa,

Dział audytu wewnętrznego Firmy

nieprawidłowości lub niewłaściwe

zarządza procesem analizowania

postępowanie, zgłoś to natychmiast.

oskarżeń o oszustwo oraz inne

To podstawowe zobowiązanie

niewłaściwe zachowanie.

dotyczy wszystkich, którzy pracują

Wprowadzenie

Polityka zgłaszania wątpliwości — JDE

3

Spis treści

POLITYKA
ZGŁASZANIA
WĄTPLIWOŚCI

POLITYKA ZGŁASZANIA
WĄTPLIWOŚCI

KONTAKT / ZGŁOSZENIE

HISTORIA DOKUMENTU

PODEJŚCIE JDE DO
DOCHODZEŃ

JAKA JEST POLITYKA FIRMY W
ZAKRESIE DZIAŁAŃ ODWETOWYCH?
Gdy zgłaszasz wątpliwość lub wykroczenie, postępujesz

Każdy, kto podejmie działania odwetowe przeciwko

właściwie; Firma nie będzie tolerować żadnych

innemu pracownikowi w związku ze zgłoszeniem

działań odwetowych wobec Ciebie. Jeżeli wiesz lub

wątpliwości, będzie musiał stawić czoła działaniom

podejrzewasz, że doszło do aktu odwetowego na Tobie,

dyscyplinarnym, które mogą obejmować zwolnienie z

innym pracowniku lub dostawcy, zgłoś to jak najszybciej

pracy. Natomiast wątpliwości lub zarzuty zgłaszane w

swojemu przełożonemu lub skontaktuj się infolinią

złej wierze (np. wiedząc, że nie są prawdziwe) nie będą

alarmową.

tolerowane; pracownicy postępujący w ten sposób
również będą poddawani działaniom dyscyplinarnym,
które mogą obejmować zwolnienie z pracy.
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DLACZEGO
NALEŻY ZGŁASZAĆ
WĄTPLIWOŚCI?
Firma nie może wywiązać się ze swojego zobowiązania
do postępowania uczciwie, jeśli my, jako pracownicy,
nie będziemy zabierać głosu wtedy, kiedy powinniśmy.
Kierownictwo musi wiedzieć o wątpliwościach, aby móc
szybko i właściwie się nimi zająć. Zgłaszając wątpliwość
pomagasz w ochronie firmy, siebie i innych stron
zainteresowanych. Zmniejsza to również ryzyko straty
finansowej i utraty reputacji spowodowanej oszustwem i/
lub niewłaściwym postępowaniem.

DYSCYPLINA
PROSTOTA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SOLIDARNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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CZEGO OCZEKUJE ODE MNIE FIRMA?
Poza znajomością obowiązków związanych ze zgodnością z przepisami i uczciwością, które odnoszą się do danej
pracy, niezwłocznie zgłoś, jeśli uważasz, że osoba działająca w imieniu Firmy (również Ty) zrobiła, robi lub ma
zamiar zrobić coś, co narusza prawo lub jakiekolwiek zasady Firmy lub w inny sposób brała udział w oszustwie lub
niewłaściwym postępowaniu. Przykłady (domniemanych) wykroczeń, które naruszają prawo, przepisy i/lub politykę
firmy, które należy zgłosić:
1.

Niewłaściwa sprawozdawczość finansowa,
między innymi:
a.

niewłaściwe ujęcie przychodów;

b.

fikcyjne transakcje lub transakcje dokonywane

Pranie pieniędzy

9.

Odprowadzanie niewłaściwych składek
na fundusz emerytalny lub składek
ubezpieczeniowych

na warunkach innych niż rynkowe;

10. Przekupstwo handlowe

c.

round tripping;

11. Przekupstwo urzędników państwowych

d.

zawyżanie wartości aktywów (fikcyjne zapasy/

12. Wykorzystanie aktywów korporacyjnych do

należności księgowe);
e.

niewłaściwa walidacja inwestycji, np.
przesunięcia OPEX-CAPEX;

f.

niedopasowanie zobowiązań i kosztów, np.
przesunięcia na inne okresy;

g.

wykorzystanie kont wewnętrznych, kont
przejściowych lub szacunków kierownictwa do
zawyżenia sytuacji finansowej;

produkcji towarów niezwiązanych z korporacją
13. Niewłaściwy zwrot wydatków
14. Łapówki
15. Konflikty interesów
16. Ominięcie procedur na poziomie zarządzania
17. Oszustwo, korupcja lub zachowania zagrażające
innym ludziom

h.

niewłaściwe ujawnienie;

18. Molestowanie, znęcanie się i dyskryminacja

i.

inne niedokładne tworzenie, zgłaszanie lub

19. Niebezpieczne praktyki pracy

fałszowanie dokumentów handlowych i

20. Zmowa z konkurencją

finansowych firmy lub informacji dotyczących
przepisów prawa.
2.

8.

Sprzeniewierzenie aktywów, między innymi:
a.

nierejestrowana sprzedaż lub rabaty;

b.

korzystanie z fikcyjnych dostawców lub
łapówek;

c.

zakupy prywatne na konto firmy;

d.

fikcyjni pracownicy na liście płac;

e.

kradzież zapasów, np. poprzez fałszywą
sprzedaż lub fałszywe wyksięgowanie;

f.

inne celowe nieprawidłowości w dokumentacji
księgowej.

21. Zmowa, która przerywa podział obowiązków
22. Przyjmowanie lub wręczanie niedopuszczalnych
prezentów
23. Naruszenia polityki marketingowej
24. Naruszenia zasad miejsca pracy
25. Niewłaściwe użytkowanie praw własności
intelektualnej
26. Kradzież lub sprzeniewierzenie
27. Działania odwetowe na osobie, która zgłosiła
wątpliwość dotyczącą zgodności z przepisami
28. Wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa osób lub
produktów

3.

Manipulowanie procedurami przetargowymi

4.

Zawyżanie rozliczeń ze sprzedawcami

5.

Zawyżanie obciążeń klientów za nieistniejące

danych wrażliwych z punktu widzenia ochrony

towary lub usługi

prywatności

6.

Unikanie płacenia podatków

7.

Płacenie na czarno

Polityka Zgłaszania Wątpliwości

29. Manipulacja lub zmiana produktu
30. Niezgodne z przepisami przetwarzanie

31. Inne naruszenia prawa
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Podczas prowadzenia dochodzenia Firma oczekuje

w sposób jak najbardziej dyskretny i poufny. Osoby,

pełnej współpracy ze strony swoich pracowników oraz

którym powierzono zadanie prowadzenia i pomocy

innych zaangażowanych stron, w tym dostawców,

w dochodzeniu, będą to robić zgodnie z firmowym

sprzedawców, wykonawców i ich pracowników. Nie będą

podejściem dochodzeniowym i priorytetowo potraktują

tolerowane żadne próby utrudniania dochodzenia. Firma

zakończenie dochodzenia w sposób terminowy,

oczekuje, że wszyscy zaangażowani w dochodzenie

efektywny i skuteczny.

lub pomagający w jego prowadzeniu będą postępować

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZGŁOSIĆ WĄTPLIWOŚĆ? Z
KIM NALEŻY SIĘ KONTAKTOWAĆ?
Jeżeli pracownik ma uzasadnione podstawy, aby sądzić,

Infolinia alarmowa jest dostępna, jeśli nie czujesz się

że doszło do naruszenia prawa, jakiejkolwiek polityki

komfortowo rozmawiając z kimś osobiście, gdy wolisz

Firmy lub innego nieetycznego zachowania, podejrzana

zgłosić to niezależnej osobie trzeciej lub jeśli wolisz

działalność powinna zostać zgłoszona za pomocą jednej

zachować anonimowość.

z poniższych metod:
•

•

W celu ograniczenia ryzyka strat finansowych i utraty

zgłoszenie sprawy swojemu kierownikowi (który jest

reputacji, w interesie Firmy leży posiadanie pełnego,

zobowiązany przekazania jej dalej, patrz strona 10

centralnego przeglądu wszystkich zgłaszanych

poniżej);

problemów. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że problemy

jeśli sprawa dotyczy Twojego kierownika, kontakt
z lokalnym specjalistą ds. zgodności z przepisami
(zapytaj osobę kontaktową w dziale kadr, kim jest
Twój lokalny specjalista ds. zgodności, lub kliknij
ten link https://coffeeandtea.sharepoint.com/sites/
csi1/RA-Community/Pages/About.aspx, a następnie
csi1/RA-Community/Pages/About.aspx

z jakiegoś powodu utknęły w kierownictwie lokalnym,
a tym samym nie zostały zgłoszone do działu Central
Compliance [centralnego działu zgodności z przepisami],
natychmiast zgłoś to za pomocą infolinii alarmowej lub
strony internetowej lub wyślij e-mail na adres
ethics.compliance@JDEcoffee.com.
ethics.compliance@JDEcoffee.com

kliknij okno „Local Compliance”);
•

zgłoszenie problemu bezpośrednio do działu
Central Compliance [centralnego działu zgodności z
przepisami] (poprzez wysłanie wiadomośćci e-mail
bezpośrednio na adres:
ethics.compliance@JDEcoffee.com); lub
ethics.compliance@JDEcoffee.com

•

zgłoszenie problemu poprzez infolinię alarmową
Firmy.

Polityka Zgłaszania Wątpliwości
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CO JEŚLI ZGŁOSZĘ COŚ
MOJEMU PRZEŁOŻONEMU
I USŁYSZĘ, ŻEBY
„SIEDZIEĆ CICHO”?

CO ROBIĆ, JEŚLI PRACOWNIK
PRZYJDZIE DO MNIE, ABY
ZGŁOSIĆ POTENCJALNY
BRAK ZGODNOŚCI?

Jeśli uważasz, że zniechęca się Ciebie do zgłoszenia

Jeśli pracownik zgłasza się do Ciebie z podejrzeniem

potencjalnego naruszenia prawa lub polityki Firmy, zgłoś

oszustwa i/lub wątpliwości dotyczących zgodności

pierwotną wątpliwość oraz fakt, że ktoś kazał Ci „siedzieć

z przepisami, musisz natychmiast powiadomić o tym

cicho”. Można to zrobić, kontaktując się z działem Central

osobę na najwyższym szczeblu w Twojej lokalizacji

Compliance [centralnym działem zgodności z przepisami]

lub swojego kierownika ds. zgłaszania, chyba że

lub korzystając z firmowej infolinii alarmowej, patrz punkt

domniemane wykroczenie dotyczy go bezpośrednio.

7 poniżej.

W takiej sytuacji należy zgłosić sprawę Company
Compliance Officer [pracownik ds. zgodności z
ethics.compliance@JDEcoffee.com)
przepisami] w firmie (ethics.compliance@JDEcoffee.com
lub na infolinię alarmową. Jeśli piastujesz najwyższe
stanowisko w swojej lokalizacji lub kraju, skontaktuj
się z Company Compliance Officer [pracownikiem ds.
zgodności z przepisami] w Firmie (na e-mail ethics.
compliance@JDEcoffee.com) lub skorzystaj z infolinii
compliance@JDEcoffee.com
alarmowej, patrz poniżej.

CZY MOJA TOŻSAMOŚĆ
BĘDZIE UTRZYMANA W
TAJEMNICY?
Jeśli osoba zgłaszająca (osoba, która przedstawia
informacje) chce pozostać anonimowa, system
pozwoli na to nie śledząc żadnego źródła. Otrzyma
ona od systemu unikalny kod, dzięki któremu będzie
mogła zweryfikować wszelkie działania podejmowane
przez Firmę. Firma będzie postępować ze wszystkimi
zgłoszeniami z szacunkiem i dyskrecją. Oczywiście,
niektóre osoby muszą znać raport oraz specyfikę zarzutu,
aby móc skutecznie przeprowadzić dochodzenie i podjąć
dalsze działania. Ponadto w niektórych przypadkach
Firma może być prawnie zobowiązana do informowania
osób trzecich o zgłaszanych problemach (zgodności z
przepisami).

Polityka Zgłaszania Wątpliwości
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W JAKI SPOSÓB MOJE ZGŁOSZENIE ZOSTANIE
POTRAKTOWANE?
Firma podchodzi do wszystkich

Każdy pracownik, który

Członkowie Global Compliance

raportów poważnie. Dział Internal

zgłasza wątpliwość i sporządza

Council [rady globalnej ds. zgodności

Audit [audytu wewnętrznego] bada

sprawozdanie, może otrzymać na

z przepisami] to General Counsel

fakty, aby obiektywnie określić, co

żądanie ogólne informacje na temat

[główny radca prawny], VP HR

się stało oraz zdecydować, w jaki

postępów i zamknięcia dochodzenia

[wiceprezes działu kadr], CFO

sposób najlepiej przeprowadzić

oraz jego wyniku, chyba że ich

[dyrektor finansowy], Global Finance

śledztwo i rozwiązać problem.

udzielenie byłoby szkodliwe dla

Controls Director [dyrektor globalny

Podejście Firmy do dochodzeń

dochodzenia.

ds. kontroli finansowej], Director

określa podstawowe zasady ich
prowadzenia. Każde dochodzenie
powinno być:
•

bezstronne

•

przeprowadzone kompetentnie

•

uczciwe i rzetelne

•

przeprowadzone terminowo

•

dokładne

•

poufne

Zostaną podjęte wszelkie
niezbędne środki ostrożności w
celu zapewnienia ochrony danych

of Internal Audit [dyrektor działu
audytu wewnętrznego] oraz GCCO
(przewodniczący).

osobowych przed nieuprawnionym

Global Compliance Council [Rada

dostępem i przetwarzaniem.

globalna ds. zgodności z przepisami]

Global Chief Compliance Officer
[pracownik globalny ds. zgodności
z przepisami] (GCCO) wraz z

zdecyduje, czy składanie sprawozdań
zarządowi lub innym podmiotom jest
uzasadnione.

dyrektorem działu Internal Audit

Dalsze szczegóły dotyczące

[audytu wewnętrznego] oraz

podejścia do dochodzeń JDE można

być może w porozumieniu z

znaleźć w załączniku 1 do niniejszej

innymi członkami wyższej kadry

polityki.

kierowniczej, zadecydują, czy sprawę
należy zgłosić do Global Compliance
Council [globalne rady ds. globalnej
zgodności z przepisami].

CO JEŚLI NIE MAM PEWNOŚCI, CZY CHCĘ ZGŁOSIĆ
WĄTPLIWOŚĆ DOTYCZĄCĄ ZGODNOŚCI?
Rozumiemy, że zgłoszenie

dotyczące potencjalnego problemu,

Firma podejmie działania naprawcze,

wątpliwości może być czasem

podejmiemy odpowiednie działania w

w tym, w stosownych przypadkach,

trudne. Generalnie jest kilka

celu jego zbadania i zareagowania. W

działania dyscyplinarne, niezależnie

powodów, dla których ludzie tego nie

przypadku stwierdzenia, że doszło do

od rangi lub stanowiska tych osób.

robią.

niewłaściwego postępowania,

Po pierwsze, mogą się obawiać
odwetu. Zapewniamy, że Firma
nie będzie tolerować działań
odwetowych.
Innym powodem, dla którego ludzie
nie zgłaszają wątpliwości, jest
obawa, że nic się nie stanie. Możemy
Cię zapewnić, że za każdym razem,
gdy pracownik zgłosi wątpliwości
Polityka Zgłaszania Wątpliwości
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JAKA JEST ROLA
KIEROWNICTWA
W PROWADZENIU
DOCHODZEŃ?

W JAKI SPOSÓB FIRMA
BĘDZIE MNIE CHRONIĆ?

Ani kierownictwo, ani pracownicy nie mogą próbować

zawiesi, nie będzie grozić, nękać ani w żaden sposób

prowadzić indywidualnych dochodzeń, przesłuchań,
ani kontaktować się z osobami podejrzanymi, chyba
że odbywa się to we współpracy z działem audytu
wewnętrznego.

Każdy pracownik zgłaszający naruszenie, które w jego
przekonaniu lub w uzasadniony sposób można uznać za
prawdziwe, zostanie w związku z tym objęty ochroną.
Ochrona ta oznacza, że Firma nie zwolni, zdegraduje,
dyskryminować osoby zatrudnionej. Firma nie toleruje
żadnych form gróźb, działań odwetowych lub innych
działań przeciwko pracownikowi, który zgłosił lub
pomagał w zgłoszeniu naruszenia przepisów. Wszelkie
takie groźby, działania odwetowe lub inne działania
muszą być niezwłocznie zgłaszane kierownikowi działu
Internal Audit [audytu wewnętrznego].

CO ZROBIĆ, JEŚLI UWAŻAM, ŻE MOGŁEM
BYĆ ZAANGAŻOWANY W POSTĘPOWANIE
NARUSZAJĄCE PRAWO LUB POLITYKĘ FIRMY?
Oczekuje się od Ciebie, jako pracownika Firmy, znajomości i przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów
i polityk. Jeżeli uważasz, że doszło z Twojej strony do naruszenia prawa lub polityki, zawsze lepiej jest zgłosić się
samemu, niż być przedmiotem zarzutów kogoś innego. Choć zgłoszenie siebie samego nie chroni pracownika przed
działaniami dyscyplinarnymi lub innymi działaniami naprawczymi, jest to ważny czynnik, który Firma weźmie pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji o tym, jakie działania należy podjąć.

Polityka Zgłaszania Wątpliwości
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CZY OD TEJ
POLITYKI SĄ
JAKIEŚ WYJĄTKI?

JAK MOGĘ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Firma ma prawo egzekwować ustalone

Możesz również odwiedzić witrynę intranetową Central

umowy o pracę, zasady i/lub Kodeks

Policies, aby dowiedzieć się więcej na temat naszego

Postępowania wobec zgłaszających

systemu zarządzania i zgodności z przepisami oraz

pracowników. Wszelkie niekorzystne działania

mechanizmów zgłaszania, takich jak infolinia alarmowa.

podjęte przeciwko pracownikowi, który
zgłosi naruszenie tych umów, zasad lub
Kodeksu Postępowania, nie są uznawane

Kodeks Postępowania Jacobs Douwe Egberts znajduje się
www.jacobsdouweegberts.com.
pod adresem: www.jacobsdouweegberts.com

za działania odwetowe, o ile są zgodne z

Możesz też wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio do

egzekwowaniem przepisów w stosunku do

działu zgodności z przepisami lub audytu wewnętrznego:

innych pracowników, którzy nie zgłaszają

Ethics.Compliance@JDEcoffee.com.
Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

wątpliwości.

ZGŁASZANIE
Local Compliance Councils [Rady lokalne
ds. zgodności z przepisami], prowadzone
przez Local Compliance Officer [pracownika
lokalnego ds. zgodności z przepisami],
będą regularnie (co najmniej raz w roku)
przedstawiać GCCO przegląd otrzymanych
zgłoszeń oraz wyników.
GCCO będzie regularnie (co najmniej raz
w roku) przedstawiać Audit Committee
[komitetowi audytu] Zarządu oraz Global
Compliance Council [radzie globalnej ds.
zgodności z przepisami] przegląd wszystkich
otrzymanych zgłoszeń lokalnych i globalnych.

Polityka Zgłaszania Wątpliwości

JDE
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KONTAKT / ZGŁOSZENIE

HISTORIA DOKUMENTU

PODEJŚCIE JDE DO
DOCHODZEŃ

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ INFOLINIĄ ALARMOWĄ?
Infolinia alarmowa jest dostępna przez całą dobę dla

infolinią alarmową anonimowo. Twoje informacje będą

wszystkich pracowników na całym świecie, umożliwia

udostępniane tylko tym osobom, które muszą je znać,

informowanie Firmy o domniemanych lub znanych

np. osobom zaangażowanym w udzielanie odpowiedzi

nadużyciach, problemach z prowadzeniem interesów

na Twoje pytania lub dochodzenie i naprawę zgłaszanych

i kwestiach związanych ze zgodnością, które mogą

przez Ciebie problemów.

wymagać zbadania.
Celem tej infolinii jest zadbanie o poufność Twoich

Z infolinią alarmową można kontaktować się za pomocą
poniższych numerów.

problemów i Twojej tożsamości. Jeśli jest to dla
Ciebie wygodniejsze, możesz skontaktować się z

Kontakt / Zgłoszenie

Polityka zgłaszania wątpliwości — JDE
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MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI
W KAŻDEJ CHWILI
001 (800) 461-9330
Jeśli wykonujesz połączenie międzynarodowe, użyj narzędzia do zgłaszania i wybierz
swoją lokalizację z listy, aby uzyskać numer międzynarodowy przypisany do Twojego kraju.
Jeśli Twojego kraju nie ma na liście, zadzwoń na numer +1-720-514-4400, który umożliwia
połączenia na koszt odbiorcy. Możliwe, że będzie konieczna pomoc operatora i naliczone
zostaną lokalne opłaty.
Narzędzie do zgłaszania: http://speakup.jdepeets.com
Adres e-mail: Ethics.compliance@JDEcoffee.com
Strona internetowa: www.jacobsdouweegberts.com
Lista kontaktowa lokalnych specjalistów ds. zgodności z przepisami znajduje się na stronie
JDE Compliance Framework.
Framework

Kontakt / Zgłoszenie

Polityka zgłaszania wątpliwości — JDE

13

Spis treści

HISTORIA
DOKUMENTU

POLITYKA ZGŁASZANIA
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PODEJŚCIE JDE DO
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HISTORIA DOKUMENTU
WERSJA 1.0
Nowy

WERSJA 2.0
Zmieniono nazwę polityki z „Polityka zgłaszania niewłaściwego zachowania” na „Polityka
zgłaszania wątpliwości”.
Zmiany dokonano, aby odzwierciedlić połączenie działu GRC z działem audytu
wewnętrznego pod nazwą działu ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa (później
zmieniono na dział audytu wewnętrznego).
Zmiany dokonano, aby włączyć politykę firmy Mondelez „Zgłaszanie wątpliwości i
dochodzenia”, z powodu ogłoszonych zamiarów wejścia we współpracę z DEMB1753.

Historia Dokumentu

Polityka zgłaszania wątpliwości — JDE
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Dokonano następujących uzupełnień:
•

Numer 1 — dlaczego ta polityka?

•

Numer 5 — Dlaczego należy zgłaszać wątpliwości?

•

Numer 6 — Czego oczekuje ode mnie Firma?

•

Numer 8 — Co jeśli zgłoszę coś mojemu przełożonemu i usłyszę, żeby „siedzieć cicho”?

•

Numer 9 — Co robić, jeśli pracownik przyjdzie do mnie, aby zgłosić potencjalny brak
zgodności?

•

Numer 10 — Jak skontaktować się z Infolinią?

•

Numer 13 — Co, jeśli nie mam pewności, czy chcę zgłosić wątpliwość dotyczącą
zgodności?

•

Numer 16 — Co zrobić, jeśli uważam, że mogłem być zaangażowany w postępowanie
naruszające prawo lub politykę firmy?

Wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach:
•

Numer 3 — Kto musi przestrzegać tej polityki?

•

Numer 4 — Jaka jest polityka Firmy w zakresie działań odwetowych?

•

Numer 11 — Czy moja tożsamość będzie utrzymywana w tajemnicy?

•

Numer 12 — W jaki sposób moje zgłoszenie zostanie potraktowane?

Poniższe elementy usunięto jako oddzielne akapity:
•

Czy mogę postawić zarzut anonimowo?

•

Co się stanie, jeśli postawię fałszywy zarzut?

WERSJA 2.1 – WAŻNA OD 10 LISTOPADA 2014 R.
•

Dodano zdanie w akapicie 4: jeśli sprawa dotyczy Twojego kierownika ds. zgłaszania,
skontaktuj się z pracownikiem lokalnym ds. zgodności z przepisami (zapytaj osobę
kontaktową w dziale HR [kadr], kim jest Twój pracownik lokalny ds. zgodności z
przepisami)

•

Dodano zdanie w akapicie 6: Jeśli piastujesz najwyższe stanowisko w swojej lokalizacji
lub kraju, skontaktuj się z Company Compliance Officer [pracownikiem ds. zgodności z
przepisami] (na e-mail ethics.compliance@demb.com) lub skorzystaj z infolinii alarmowej.

WERSJA 2.2 – WAŻNA OD 6 LIPCA 2015 R.
•

Zmieniono nazwę polityki z DEMB na JDE

•

Dodano nowe numery telefonów dla nowych krajów JDE w rozdziale 7 Jak skontaktować
się infolinią alarmową

WERSJA 2.3 – WAŻNA OD 18 GRUDNIA 2015 R.
•

Zmieniono nazwę dział ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa na dział audytu
wewnętrznego

•

Dodano dopowiedzenie w akapicie 7: lub raporty anonimowe.

Historia Dokumentu

Polityka zgłaszania wątpliwości — JDE
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WERSJA 2.4 – WAŻNA OD 5 LUTEGO 2016 R.
•

Zaktualizowano numery infolinii alarmowej

WERSJA 2.5 – WAŻNA OD 29 SIERPNIA 2016 R.
•

Zaktualizowano numery infolinii alarmowej

WERSJA 3.0 – WAŻNA OD MARCA 2017 R.
•

Objaśniono proces dochodzenia

WERSJA 3.1 – WAŻNA OD KWIETNIA 2017 R.
•

Objaśniono proces zgłaszania

WERSJA 3.2.1 – WAŻNA OD CZERWCA 2018 R.
•

Nowe numery infolinii alarmowej i adres strony internetowej

WERSJA 3.2.2 – WAŻNA OD LISTOPADA 2020 R.
•

Odpowiedzialność za politykę globalną została przeniesiona z CFO [dyrektora
finansowego] na General Counsel [głównego radcę prawnego]; usunięto termin
„dobra wiara”, aby odzwierciedlić zmiany legislacyjne.

WERSJA 3.2.3 – WAŻNA OD LIPCA 2021 R.
•

Nowe numery infolinii alarmowej i adres strony internetowej

Historia Dokumentu
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PODEJŚCIE JDE DO DOCHODZEŃ
•

Director of Internal Audit [Dyrektor ds. audytu wewnętrznego] lub Global Chief Compliance
Officer [dyrektor globalny ds. zgodności z przepisami] wyznaczy Local Compliance Officer
[pracownika lokalnego ds. zgodności z przepisami] w ciągu 5 dni od otrzymania zgłoszenia
oraz wyznaczy odpowiednie inne stanowiska jako członków zespołu dochodzeniowego.

•

Współpracownik zgłaszający podejrzenie popełnienia wykroczenia otrzymuje aktualne
informacje na temat stanu dochodzenia najpóźniej w ciągu 4 tygodni od zgłoszenia.

•

Zespół dochodzeniowy sporządzi i dostosuje swój plan dochodzenia do Director of Internal
Audit [dyrektora ds. audytu wewnętrznego] i GCCO.

•

Zespoły dochodzeniowe dążą do zakończenia dochodzenia i wydania końcowych sprawozdań
Director of Internal Audit [dyrektorowi ds. audytu wewnętrznego] i GCCO w ciągu 60 dni.

•

Wszystkie dane osobowe uzyskane podczas dochodzenia będą podlegały przepisom o
ochronie danych osobowych.

Podejście JDE do dochodzeń
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•

Jeśli zespół dochodzeniowy ma jakiekolwiek wątpliwości co do kwestii ochrony prywatności,
przed zastosowaniem określonej metody dochodzenia nawiązuje kontakt z pracownikiem
Privacy Officer [pracownikiem ds. ochrony prywatności] lub GCCO.

•

Dochodzenie jest prowadzone w sposób bezstronny, kompetentny, uczciwy, sprawiedliwy,
terminowy, rzetelny i poufny.

•

Dochodzenie skupia się na ustaleniu faktów dotyczących naruszenia polityki JDE lub
obowiązującego prawa.

•

Zespół dochodzeniowy stosuje metody, które są właściwe, proporcjonalne i istotne
dla dochodzenia, biorąc pod uwagę powagę, trudności i dostępne fakty dotyczące
podejrzewanych naruszeń.

•

Jeżeli zespół dochodzeniowy ma jakiekolwiek wątpliwości, czy zastosowanie określonej
metody dochodzeniowej jest właściwe, proporcjonalne i istotne, przed złożeniem wniosku
kontaktuje się z GCCO lub Director of Internal Audit [dyrektorem ds. audytu wewnętrznego].

•

Podczas przesłuchań zespół dochodzeniowy ujawnia rozmówcy tylko informacje niezbędne
do przeprowadzenia przesłuchania.

•

Nazwa współpracownika zgłaszającego nie podlega ujawnieniu.

•

Informacje przekazuje się osobie przesłuchiwanej w taki sposób, aby w jak największym
stopniu zabezpieczyć poufność tożsamości współpracownika zgłaszającego.

•

Zespół dochodzeniowy zapewni przestrzeganie zasady „sprawiedliwego procesu”, np.
zapewni osobie oskarżonej wystarczającą możliwość przedstawienia swojego stanowiska w
sprawie zarzutu.

•

Fakt przeprowadzenia dochodzenia oraz wszystkie informacje z nim związane są traktowane
jako poufne i ograniczają się do osób, które muszą je znać.

•

Zespół dochodzeniowy sporządzi raport końcowy zawierający fakty, dowody i zalecane
działania dla Director of Internal Audit [dyrektora ds. audytu wewnętrznego] i GCCO.

•

Director of Internal Audit [Dyrektor ds. audytu wewnętrznego] oraz GCCO określą, czy należy
przekazać raport dotyczący problemu Global Compliance Council [radzie globalnej ds.
zgodności z przepisami].

•

Zespół dochodzeniowy informuje osobę oskarżoną o wynikach dochodzenia niezwłocznie po
jego zakończeniu.

•

Zespół dochodzeniowy informuje współpracownika zgłaszającego o zamknięciu i wszelkich
wnioskach z badania w najszerszym możliwym zakresie. W przypadku zgłoszenia
anonimowego, raport z niego zostanie przekazany w narzędziu online infolinii alarmowej.
Osoba zgłaszająca anonimowo może uzyskać do niego dostęp za pomocą kodu PIN.
Ponieważ niektóre działania naprawcze mogą dotyczyć innych współpracowników, zespół
dochodzeniowy może jedynie stwierdzić, że zostały podjęte odpowiednie działania.

•

Wszyscy pracownicy dochodzeniowi zwracają wszelkie informacje będące w ich posiadaniu
Local Compliance Officer [pracownikowi lokalnemu ds. zgodności z przepisami].

•

Local Compliance Officer [Pracownik lokalny ds. zgodności z przepisami] niezwłocznie usuwa
wszystkie dane osobowe dotyczące spraw, które zostały uznane za nieuzasadnione.

Podejście JDE do dochodzeń
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