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Od ponad 100 lat firma Toro z dumą prowadzi działalność w sposób etyczny. Od naszych początków jako producent
silników do obecnej pozycji przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu zawsze dążyliśmy do tego, aby czynić więcej
niż samo przestrzeganie prawa. Firma Toro stawia sobie za cel podejmowanie decyzji biznesowych w zgodzie
z wartościami etycznymi.
Nasz Kodeks postępowania stanowi ramy pozwalające podejmować decyzje w sposób etyczny tak, aby firma Toro była
postrzegana przez naszych interesariuszy – klientów, dostawców, udziałowców, społeczności i innych – jako zaufany
partner. Kodeks naszego postępowania to punkt wyjścia, aby zrozumieć sposób, w jaki osiągamy nasze cele i możemy
uzyskiwać właściwe rezultaty już za pierwszym razem.
Ostatecznie odpowiedzialność za właściwe postępowanie spoczywa na każdym z nas. Nic nie jest w stanie zastąpić
osobistej uczciwości i rzetelnej oceny. W razie napotkania dylematu etycznego oczekujemy, że pracownik postąpi we
właściwy sposób. W razie wątpliwości należy odnieść się do Kodeksu i nie wahać się przed zwróceniem się o pomoc.
Będąc w trudnej sytuacji należy zadać sobie trzy pytania:
• Czy moje działanie lub decyzja są słuszne?
• Czy moje działanie lub decyzja zdoła oprzeć się próbie krytyki opinii publicznej?
• Czy moje działanie lub decyzja wzmocni etyczną reputację firmy Toro?
Wszyscy razem jesteśmy odpowiedzialni za dbanie o reputację firmy Toro jako globalnego lidera w branży biznesowej
oraz korporację o przykładnej obywatelskiej postawie. Liczę na to, że każdy z Was dołoży starań ze swojej strony,
dzięki czemu pracując razem będziemy mogli kontynuować rozwój i wzmacnianie naszej doskonałej firmy, organizacji
dbającej i godnej zaufania, która została stworzona na solidnych fundamentach naszych ludzi i skuteczności działań.
Napędzany niezrównanym zaangażowaniem w najwyższe standardy etyczne pęd postępu naszej firmy utrzymuje nas
w ruchu i pomaga nam utorować drogę na kolejne 100 lat sukcesu.
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W co wierzymy
Sukces firmy Toro jest
oparty na długiej historii
relacji z dbaniem o klienta,
które są zbudowane na
zaufaniu i uczciwości.
Relacje te stanowią
podstawy, na których
budujemy wiodącą pozycję
rynkową z najbardziej
innowacyjnymi produktami
i rozwiązaniami, które
pozwolą zadbać o piękno,
żyzność i trwałość
środowiska zewnętrznego.
Będziemy kontynuować to
dziedzictwo doskonałości.
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UTRZYMYWANIE WYSOKICH STANDARDÓW MORALNYCH, ETYCZNYCH I PRAWNYCH
Wszyscy członkowie rodziny Toro są zobowiązani do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wysokimi
standardami moralnymi, etycznymi i prawnymi. Podczas gdy obejmujemy swoim zasięgiem cały świat, nasza
zdolność do rośnięcia i rozwijania się jest bezpośrednio powiązana z podejmowaniem decyzji zgodnie z naszymi
wartościami biznesowymi i zasadami etyki. Każdy z nas jest zobowiązany do przestrzegania tego Kodeksu
postępowania zarówno co do jego litery jak i ducha. Mamy nadzieję, że tek Kodeks przygotuje Was do rozwiązania
każdego dylematu etycznego, przed jakim staniecie.

PRZESTRZEGANIE LITERY i DUCHA PRAWA
Zawsze i wszędzie przy prowadzeniu działalności będziemy przestrzegać zarówno litery jak i ducha prawa. Niniejszy
Kodeks dotyczy każdego, niezależnie od tego, czy znajduje się w Indonezji, czy w stanie Indiana na terenie U.S.A.
Podczas działania w imieniu firmy Toro należy przestrzegać wszelkich praw i przepisów, którym podlega nasza
organizacja i działania. W razie wątpliwości co do wymaganych czynności należy poradzić się naszego działu
prawnego lub przedstawiciela działu personalnego przed podjęciem działania. W razie podejrzenia, że doszło do
jakichkolwiek naruszeń tego Kodeksu należy takie zdarzenie zgłosić natychmiast.

POSZANOWANIE NASZEJ KULTUROWOŚCI
Długoletnia kultura firmy Toro została ufundowana na podstawach wartości ludzkich i wartości skutecznego
działania. Wartości te służą nam jako drogowskazy informujące, jak należy odnosić się do klientów, partnerów i do
siebie nawzajem. Mimo, iż ten Kodeks postępowania dotyczy wszystkich pracowników, oczekuje się, że ci z nas na
stanowiskach kierowniczych i zarządzających utworzą budzące zaufanie i wyrażające szacunek środowisko, w którym
pracownicy będą mogli swobodnie dyskutować o kwestiach natury etycznej. Nawet w przedsiębiorstwach o silnych
podstawach etycznych (takich jak nasze) od czasu do czasu może dojść do zdarzeń nie pasujących do naszych
wartości. W takich wypadkach istotne jest, aby reagować na takie uchybienia.

PRACA ZESPOŁOWA
Na pracownikach spoczywa ważna odpowiedzialność – oraz kluczowy element pracy – aby przestrzegać Kodeksu
postępowania i podtrzymywać nasze standardy etyczne. Oznacza to, że:
• Należy postępować w odpowiedzialny sposób, zgłaszać zachowania nieprawidłowe z etycznego punktu widzenia,
a w razie potrzeby współpracować podczas dochodzeń wewnętrznych.
• Jeżeli pracownik w dobrej wierze zgłosi popełnione przez inne osoby wykroczenie lub podejrzane naruszenie
Kodeksu, nie będzie podlegał działaniom odwetowym z naszej strony – a my będziemy chronić go przed
jakimkolwiek działaniom odwetowym ze strony innych pracowników.
• Jeżeli pracownik będzie chciał pozostać anonimowy, jego wybór zostanie uszanowany, musi on jednak pamiętać,
że to może ograniczyć dogłębność ewentualnie podjętego dochodzenia.

Rozmawiałem ze swoją przełożoną o sytuacji w naszym zespole, która według mnie
stanowi naruszenie naszych standardów etycznych. Ona nie zgodziła się z moim
zdaniem i powiedziała mi, żebym się więcej tą sprawą nie przejmował.
Jej odpowiedź nie do końca mi odpowiada. Co powinienem zrobić?
Należy dążyć do wznowienia dyskusji o tej sytuacji. Można zadzwonić na
Infolinię Etyki, skontaktować się z pracownikiem działu personalnego, zwrócić
się do kierowników wyższego szczebla, lub skorzystać z dowolnych zasobów
wymienionych na stronie 19.
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W co wierzymy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Wysoko sobie cenimy naszą kulturę
zaufania i szacunku. Z tego powodu
angażujemy się w zapewnienie
zdrowego, produktywnego i
wspierającego środowiska pracy.
W celu spełnienia tego zobowiązania
każdy z pracowników jest obarczony
osobistą odpowiedzialnością
za stosowanie się do wymogów
bezpieczeństwa i higieny pracy,
spełnienie naszych oczekiwań
w zakresie różnorodności i równych
szans oraz za dopilnowanie, aby
miejsce pracy było wolne od
środków odurzających, nękania/
mobbingu/molestowania i przemocy.
Naszym wspólnym celem jest
stworzenie środowiska chroniącego i
opiekuńczego dla wszystkich oraz dla
każdego z pracowników z osobna.

Przebywanie w czystym i bezpiecznym miejscu pracy jest
korzystne dla każdego z nas. Zapobieganie wypadkom i
obrażeniom wymaga wspólnego wysiłku. Należy zapoznać się i
przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących
na danym obszarze. Będziemy starali się dostarczyć informacje
o korzystaniu z urządzeń zabezpieczających oraz wyposażenia
i procedur bezpieczeństwa, które pozwolą wyeliminować znane
zagrożenia dla bezpieczeństwa i umożliwią spełnienie wszelkich
krajowych i lokalnych norm bezpieczeństwa.

POSZANOWANIE I AKCEPTACJA RÓŻNORODNOŚCI
Bycie firmą światową cieszącą się prawdziwym sukcesem
wymaga stworzenia wyjątkowego środowiska pracy, w którym
wszyscy traktują się i są traktowani z szacunkiem, uznaniem
i uczciwością, niezależnie od rasy, koloru skóry, wyznania,
płci, pochodzenia narodowego, wieku, orientacji seksualnej,
tożsamości płciowej lub wyrażanej płci, stanu małżeńskiego,
stanu w zależności od pomocy publicznej, inwalidztwa lub
jakiejkolwiek charakterystyki lub stanu chronionego na mocy
prawa. W naszym dążeniu do przyciągania i zachowywania u
siebie najlepszych spośród pracowników jesteśmy nastawieni
na tworzenie atmosfery sprzyjającej podkreślaniu akceptacji i
różnorodności oraz wspierającej programy i polityki firmy Toro
związane z zapewnianiem równych szans. Wszyscy członkowie
rodziny Toro będą traktowani sprawiedliwie i konsekwentnie pod
względem wynagrodzenia, dodatków, przeniesień, zwalniania,
szkoleń, pomocy edukacyjnej i szans na awans.

Dzięki uznaniu i poszanowaniu różnorodności
firma Toro staje się lepszym miejscem do pracy.
Uwzględniamy to, że każdy ubiegający się o
pracę u nas poszukuje uznania wartości każdego
pracownika i uczciwego traktowania. Z dumą
oświadczamy, że jako pracodawca dajemy
każdemu równe szanse.
ŚRODOWISKO WOLNE OD NAPASTOWANIA/MOBBINGU/
MOLESTOWANIA
Liczymy na to, że środowisko pracy w naszej firmie będzie
wolne od zastraszających, wrogich i agresywnych zachowań.
Traktowanie jakiejkolwiek osoby w poniżający sposób może mieć
poważne konsekwencje – naruszenie zaufania, zniszczenie relacji
i wpływ na życie. Agresywne zachowania mogą mieć wiele form –
od ustnych lub pisemnych – takich jak wyzwiska na tle rasowym,
przez insynuacje lub propozycje seksualne do niepożądanego
kontaktu fizycznego. Zachowania tego typu nie będą tolerowane.
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ŚRODOWISKO WOLNE OD NIELEGALNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
Dążymy do tego, aby nasza siła robocza oraz miejsce pracy były wolne od narkotyków – dlatego przy zawarciu
umowy o pracę konieczne może być podpisanie zgody na poddanie się testom narkotykowym. Nielegalne narkotyki,
negatywne skutki zażywania narkotyków, alkohol i inne substancje odurzające mogą stanowić poważne zagrożenie
dla bezpieczeństwa i być przyczyną problemów zdrowotnych u naszych pracowników. Jeżeli nadużywanie substancji,
zarówno podczas jak i poza godzinami pracy, będzie kolidować z wykonywaniem przez pracownika swojego zadania
w Toro w najlepszy sposób, skuteczność jego pracy będzie odbiegać od wytycznych w stopniu naruszającym zdolności
produkcyjne firmy lub jej reputację pod względem jakości, co będzie szkodliwe zarówno dla firmy jak i dla samego
pracownika. Rozpoznanie problemu z nadużywaniem substancji wymaga dużej odwagi, a tym bardziej podjęcie
działań w celu poradzenia sobie z takim problemem. Pracownik nie będzie podlegał działaniom dyscyplinującym,
jeżeli sam będzie świadomie poszukiwał pomocy i doradztwa odnośnie problemu z nadużywaniem. Można zwrócić się
o pomoc do działu personalnego lub skorzystać z zasobów programu wsparcia pracowników.

ŚRODOWISKO WOLNE OD PRZEMOCY
Zabronione są zachowania agresywne zagrażające bezpieczeństwu pracowników i odwiedzających. Obejmuje
to posiadanie, przechowywanie lub korzystanie z broni (w tym palnej) na terenie posiadłości firmy – posiadanie
broni palnej na naszym terenie jest zabronione. Każda osoba grożąca lub wykonująca akt przemocy zostanie
natychmiast usunięta z miejsca pracy.

Za pośrednictwem Infolinii etyki zgłosiłem zachowanie mojego kierownika.
Boję się, że zdenerwuje się na mnie i będzie to miało wpływ na moją pracę.
Co powinienem zrobić?
Po pierwsze należy pamiętać, że dokładamy wszelkich starań, aby zgłoszenia
dokonane przez Infolinię etyki były traktowane poufnie. Gdy otrzymujemy
zgłoszenie dotyczące etycznego zachowania, utwierdzamy wszystkie osoby
zaangażowane w postępowanie lub zajmujące się sprawą o tym, że wszelkie
działania odwetowe nie będą tolerowane. Należy zgłaszać przypadki podejrzenia
wystąpienia działań odwetowych.
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W co wierzymy

Jako spółka giełdowa jesteśmy zobowiązani do składania raportów w amerykańskiej komisji
papierów wartościowych i giełd (SEC – Securities and Exchange Commission) oraz innych
organach regulacyjnych. Ujawniane przez nas informacje muszą być pełne, uczciwe, dokładne,
terminowe i łatwe do zrozumienia. Podlegamy ścisłym zasadom regulacji i procedurom
ujawniania i ścisłe środki kontroli wewnętrznych nad sprawozdaniami finansowymi.
Każdy z nas jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby rejestrowane, przetwarzane i
analizowane przez nas informacje były:
• Kompletne, dokładne i zarejestrowane w terminowy sposób.
•	Przetwarzane zgodnie ze stosownymi standardami księgowymi, wymogami prawnymi i
środkami kontroli wewnętrznej.
• Korygowane natychmiast po wystąpieniu błędu.
Te informacje dotyczą danych księgowych i audytowych, rejestrów połączeń telefonicznych,
rejestrów transakcji, wydatków oraz wszelkich innych danych stanowiących naszą codzienną
działalność. Należy również przestrzegać wymogów notarialnych.
DOKUMENTACJA FINANSÓW I FUNDUSZY FIRMOWYCH
Nasze aktywa muszą być chronione i wykorzystywane w należyty sposób – oczekiwane jest, że każdy z pracowników będzie
korzystał z zasobów firmy w uważny sposób. Nie wolno nigdy dopuścić się oszustwa w celu osiągnięcia celu finansowego,
spełnienia wytycznych co do zysku, wpływu na wartość rynkową swoich udziałów ani dla jakiegokolwiek innego celu.
Decyzje finansowe należy podejmować w najlepszym interesie firmy – nie dla korzyści lub zysku osobistego.
Niedopuszczalne jest:
• Zakładanie funduszy korporacyjnych lub ukrywanie zasobów, które nie zostały ujawnione lub zarejestrowane
• Wchodzenie w układy, które nie stanowią prawdziwych, legalnych transakcji
• Dokonywanie fałszywych wpisów księgowych
• Maskowanie lub sprzeniewierzanie płatności
• Sprawianie, że deklaracje finansowe wprowadzają w błąd

Czy wiesz, że?
Rejestry czasu pracy są oficjalnymi zapisami firmowymi. Wymagane jest dokładne rejestrowanie
godziny w momencie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, przerwy na posiłek oraz godziny
powrotu do pracy w czasie urlopu.
• Kierownicy nie mogą wymagać od pracowników zawyżania lub zaniżania czasu pracy.
• 	Zawyżanie lub zaniżanie czasu pracy oraz podawanie dnia pracy innego niż faktycznie
przepracowany dzień stanowi naruszenie polityki firmy Toro i może stanowić naruszenie
obowiązujących przepisów regulujących stawki i godziny pracy.
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WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Ponieważ własność intelektualna zapewnia nam istotną przewagę nad konkurencją, jest ona istotnym zasobem.
Takie zasoby wymagają odpowiedniej ochrony. Własność intelektualna obejmuje tajemnice handlowe, prawa
autorskie, patenty oraz znaki handlowe. Informacji zastrzeżonych i poufnych naszej firmy, w tym także naszej
własności intelektualnej, nie wolno używać ani ujawniać stronom trzecim bez odpowiedniego upoważnienia.

Czy wiesz, że?
Znaków handlowych lub logotypów Toro nie wolno stosować w sposób niezgodny ze
standardami marki Toro bez odpowiedniego zezwolenia, na przykład rejestrując nazwę
domeny dla celów biznesowych.

ZAMÓWIENIA RZĄDOWE
Wiele rządów ustaliło konkretne i złożone wymagania, którym podlegają firmy chcące zawrzeć umowę z takimi
rządami. Aby uniknąć utraty zamówienia i naliczenia grzywien lub kar umownych, konieczne jest, aby w pełni
przestrzegać wszelkich wymagań rządowych i ścisłe stosować się do wszelkich zobowiązań umownych.

Była pracowniczka firmy poprosiła mnie o przesłanie kopii oferty handlowej,
nad którą pracowała przed odejściem z firmy. Czy mogę jej ją wysłać?

Nie. Ta oferta jest własnością firmy Toro i nie wolno jej udostępniać na
zewnątrz firmy – nawet osobie, która ją przygotowała.

ODEJŚCIE Z FIRMY TORO
Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Twoje zatrudnienie w Toro dobiegnie końca, nadal podlegasz zobowiązaniom
względem firmy, takim jak:
• Konieczność zwrotu wszelkiej własności firmy, w tym laptopów, urządzeń przenośnych oraz informacji poufnych
(niezależnie od tego, czy takie informacje są w formie oryginalnych dokumentów czy kopii).
• Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych.
• Przestrzeganie wszelkich ustaleń umownych względem firmy, takich jak nieujawnianie, niezabieganie o
zamówienia od klientów firmy czy przestrzeganie innych zobowiązań.
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W co wierzymy

Pracownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń komunikacyjnych we właściwy
sposób, nie udzielanie oficjalnych oświadczeń w imieniu firmy bez stosownego upoważnienia
oraz do zachowania w tajemnicy zastrzeżonych informacji.
KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
Nasze komputery stanowią własność firmy i pracownicy korzystają z nich w celu prowadzenia działalności. Z tego
powodu powinny być używane przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, do wykonywania pracy – użytek osobisty może
mieć miejsce wyłącznie okazjonalnie i powinien być ograniczony do minimum. Zapisywane na nich informacje,
odwiedzane witryny internetowe i wysyłane wiadomości e-mail nie mają charakteru prywatnego.

Czasami muszę wysłać lub odebrać wiadomość ze szkoły, do której uczęszcza moje
dziecko. Czy w takim przypadku mogę skorzystać z firmowej poczty elektronicznej?

Tak. Uzasadnione użycie osobiste jest dopuszczalne

PUBLICZNE OŚWIADCZENIA W IMIENIU FIRMY
Wierzymy w otwartą i szczerą komunikację ze sobą nawzajem oraz z naszymi interesariuszami. Mimo to, obowiązują
nas zasady i przepisy określające, co można powiedzieć i w jaki sposób należy to zrobić. Pracownicy naszej firmy
oraz ich działania reprezentują i odzwierciedlają markę Toro i jej reputację – jednakże nie mogą oni wypowiadać się
w imieniu firmy dla prasy lub społeczności inwestorów, o ile nie zostali upoważnieni do tego. W razie otrzymania
pytania najlepiej jest odpowiedzieć, że nie jest się upoważnionym do udzielania komentarzy, a następnie powiadomić
wyznaczonego rzecznika prasowego firmy z działu Public Relations lub komunikacji korporacyjnej.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Korzystanie z mediów społecznościowych, zarówno prywatne lub w imieniu firmy, powinno odbywać się w sposób
odpowiedzialny, etyczny i stosowny. Media społecznościowe stanowią miejsce pozwalające osobom tworzyć, udostępniać
lub wymieniać się informacjami i pomysłami z innymi. Ważne jest, aby uważać na to, co się udostępnia i unikać
udostępniania wrażliwych, poufnych lub stanowiących o przewadze konkurencyjnej firmy informacji należących do firmy
Toro. Podczas korzystania z mediów społecznościowych należy uważnie przemyśleć swoje wiadomości i potencjalne
następstwa związane z udostępnianymi informacjami przed ich wysłaniem. Należy zawsze przyjmować, że wszelkie
informacje wysyłane w sieć Internet pozostaną udostępnione w sposób trwały – nawet, jeśli zostaną później usunięte.
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KOMUNIKOWANIE WE WŁAŚCIWY SPOSÓB

INFORMACJE POUFNE
Informacje poufne o firmie Toro są przeznaczone do użytku z korzyścią dla firmy i nie mogą być używane dla pożytku
osobistego. Należy zachować ostrożność podczas posługiwania się informacjami poufnymi. Przykłady informacji
poufnych to wyniki finansowe przed ich upublicznieniem, działania w celu opracowania nowych produktów, dyskusje
o fuzji i nabyciu innych podmiotów oraz techniczna wiedza praktyczna z zakresu produkcji. Nie wolno nigdy ujawniać
informacji poufnych naszej firmy, o ile nie jest to wymagane prawem lub w ramach porozumienia o poufności
specjalnie dopuszczonego przez dział prawny. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności i uzasadnione działania
w celu ochrony informacji poufnych naszej firmy.

PRYWATNOŚĆ DANYCH
Kwestie prywatności budzą rosnące obawy w skali całego świata. Technologie wykorzystywania i przesyłania danych
stanowią coraz większe wyzwanie dla naszego celu, którym jest odpowiednie zachowanie poufności informacji
osobistych. Po pracownikach oczekuje się, że będą gromadzić, posiadać, przechowywać, przesyłać i wykorzystywać
dane osobowe, takie jak poufne informacje dotyczące pracowników lub klientów tylko wtedy, gdy otrzymają do tego
stosowne upoważnienie. Ponadto konieczne jest podjęcie stosownych środków ostrożności w celu ochrony poufności i
ograniczenia dostępu do takich danych.

Dostawca z mojego łańcucha dostaw organizuje cokwartalne spotkania, w których
biorę udział za pośrednictwem telekonferencji. Czy mogę nagrywać takie spotkania
na moim przenośnym urządzeniu nagrywającym?
Nie. Możesz natomiast tworzyć notatki pisemne dla własnych celów.
Nieupoważnione wykonywanie nagrań dźwiękowych lub audiowizualnych bez
uzyskania zgody może stanowić naruszenie prywatności lub innych praw.

RETENCJA DOKUMENTÓW
Firma Toro posiada wdrożone procedury retencji i utylizacji danych, które w celu zapewnienia właściwego
utrzymywania, przechowywania, przygotowywania i niszczenia naszych danych zgodnie z zalecanymi praktykami i
stosownymi wymogami prawnymi muszą być przestrzegane przez wszystkich pracowników. Świadomość tego, co
można zachować i jak długo oraz co należy zniszczyć i w jaki sposób może sprzyjać wydajności, oszczędności na
kosztach, poufności i zgodności z przepisami. Zapisy istotne w sporach lub dochodzeniach mogą podlegać specjalnym
wymaganiom – może ich dotyczyć „wstrzymanie” i przechowywanie dłużej niż standardowe ramy czasowe. W razie
jakichkolwiek pytań należy skonsultować się z działem prawnym firmy.
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STAWIANIE INTERESÓW TORO NA PIERWSZYM MIEJSCU

W co wierzymy

Działamy i podejmujemy decyzje
leżące w jak najlepszym interesie
firmy Toro. Gdy nasza osobista
relacja lub sytuacja koliduje
z gotowością spełnienia tego
zobowiązania lub ma wpływ na
naszą zdolność do podejmowania
bezstronnych decyzji, dochodzi
do konfliktu interesów. Często
samo wystąpienie niepoprawności
może osłabić zaufanie w sobie
i w firmie. Z tego powodu
oczekuje się po pracownikach
ujawniania wszelkich okoliczności
stanowiących poważny konflikt
interesów.

NIELEGALNE PŁATNOŚCI
Nie oferujemy ani nie dajemy urzędnikom obieralnym,
urzędnikom państwowym, dostawcom, klientom lub
przedstawicielom handlowym żadnych zapłat, podarunków lub
innych korzyści aby w nieodpowiedni sposób wpłynąć na nich
przy wykonywaniu przez nich swoich obowiązków lub przy
kontaktach z nami.

DAROWIZNY NA RZECZ PARTII POLITYCZNYCH
Mimo, iż zachęcamy pracowników do bycia zaangażowanymi
obywatelami i uczestniczeniu w procesach politycznych, fundusze,
zasoby lub aktywa firmy nie mogą być używane do celów darowizn
jakiegokolwiek rodzaju na rzecz partii politycznych lub kandydatów
na obieralne urzędy publiczne. Decyzja w zakresie przeznaczenia
osobistych funduszy lub czasu na rzecz kandydata politycznego
pozostaje wyborem osobistym i prawem każdego pracownika. Nikt
nie może naciskać na pracownika w celu podarowania pieniędzy
lub usług na rzecz jakiegokolwiek kandydata, prosić o ujawnienie
swoich preferencji politycznych lub decyzji wyborczych ani podjąć
względem pracownika jakichkolwiek działań ze względu na brak
zgodności z własnymi osądami.

ZEWNĘTRZNE INWESTYCJE I ZATRUDNIENIE
Pracownik firmy Toro nie może posiadać żadnych inwestycji materialnych ani zajmować żadnego stanowiska
w przedsiębiorstwie klienta, dostawcy lub konkurenta marki Toro, chyba że zostało to ujawnione i otrzymana została
stosowna zgoda od głównego radcy prawnego firmy. Pracownik może posiadać udziały w spółce giełdowej będącej
klientem, dostawcą lub konkurentem marki Toro, jeżeli ich ilość nie jest znaczna.

MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE
Pracownik nie może, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio przyjmować korzyści osobistych w związku z jakąkolwiek
możliwością biznesową powstającą dzięki faktowi zatrudnienia pracownika i przynależności do firmy Toro, za
wyjątkiem sytuacji, gdy firma Toro jest tego świadoma, odrzuca szansę skorzystania z takiej możliwości i wyraża
zgodę na realizację takiej możliwości przez pracownika.

PODARUNKI I ROZRYWKI BIZNESOWE
Dążymy do prowadzenia interesów z klientami, dostawcami i innymi podmiotami bez wręczania lub przyjmowania
podarunków, wycieczek, pożyczek, użyczania obiektów lub wyposażenia, ani innych korzyści osobistych.
Pracownikom wolno wyłącznie wręczać lub przyjmować podarunek w związku z działalnością firmy Toro, jeżeli
posiada on niewielką wartość, nie jest ukryty, mieści się w dozwolonych i przyjętych normach biznesowych,
nie stanowi naruszenia praw lub ogólnie przyjętych norm etycznych, nie może z praktycznego punktu widzenia
stanowić łapówki, wypłaty lub korzyści majątkowej za utrzymanie interesów, ani nie zawstydzi firmy Toro. Przykłady
dopuszczalnych podarunków to drobiazgi marketingowe takie jak opakowanie piłek golfowych lub kubek do kawy.
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UCZCIWE KONKUROWANIE NA ŚWIATOWYM RYNKU

W co wierzymy

Konkurujemy w sposób agresywny i namawiamy oraz promujemy system wolnej
przedsiębiorczości. Od pracownika oczekuje się przestrzegania przepisów antymonopolowych,
gromadzenia informacji o konkurencji w etyczny sposób oraz stosowania się do przepisów
antybojkotowych oraz ograniczeń importowych i eksportowych.
ISTOTNOŚĆ PRZEPISÓW ANTYMONOPOLOWYCH
Wierzymy w system wolnej przedsiębiorczości oraz otwartą i uczciwą konkurencję. Tak długo jak będziemy
opracowywać i wytwarzać lepsze produkty, tak długo będziemy odnosić sukces.
Naruszenia przepisów antymonopolowych mają poważne i kosztowne skutki. Niektóre z nich mają aspekt karny, na
przykład wyrok więzienia, wysokie grzywny i trzykrotność poczynionych szkód. W naszych relacjach z konkurencją,
dostawcami i klientami przestrzegamy przepisów antymonopolowych. Nie ustalamy z konkurentami poziomów cen,
warunków sprzedaży, podziału terytoriów lub klientów – ani nie uczestniczymy w bojkotowaniu konkretnych firm lub
kanałów dystrybucji. Dodatkowo nie ustalamy poziomów cen przy odsprzedaży naszych produktów dystrybutorom lub
detalistom ani nie dyskryminujemy ich i nie postępujemy z nimi w nieuczciwy sposób.

DZIAŁANIA, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ – ZALECANE I NIEZALECANE POSTĘPOWANIE
• Nie wolno omawiać z konkurentami informacji o cenach (cen, warunków lub
rabatów) ani kosztów ponoszonych przez firmę Toro, rozwijanych produktów ani
planów działań marketingowych.
• Nie wolno negocjować ani zawierać porozumień z jakimkolwiek dystrybutorem lub
klientem dotyczących odsprzedaży produktów Toro w sposób wykraczający poza
standardowe postępowanie firmy.
• Należy uczestniczyć w spotkaniach biznesowych i działaniach uznanych
stowarzyszeń handlowych, które są prowadzone w sposób otwarty i stosowny.
Należy jednak ograniczyć tematykę rozmów do tematów ujętych w formalnym
programie.
• Należy oferować konkurującym ze sobą odsprzedawcom różnych poziomów
te same ceny i warunki sprzedaży, w tym rabaty, opcje finansowania, dodatki i
warunki promocyjne.

ANALIZA KONKURENCJI
Szanujemy prawomocne prawa własności intelektualnej i informacje poufne innych podmiotów – podobnie jak
oczekujemy, że nasze prawa i informacje będą szanowane. Jednocześnie analizowanie dostępnych publicznie
informacji o naszej konkurencji pozwala nam lepiej zrozumieć nasz rynek i potrzeby naszych klientów. Analiza
konkurencji, o ile jest przeprowadzona w sposób legalny i etycznie dopuszczalny, jest kluczowa dla zdolności
firmy Toro do konkurowania na rynku. Jednakże zabronione są wszelkie działania, które są nielegalne lub nie
odzwierciedlają naszych standardów etycznych. Działania takie mogą także naruszyć naszą reputację, skutkując
w spadku sprzedaży lub działaniom prawnym względem firmy.
W ramach wykonywania pracy możesz zostać poproszony o uzyskanie publicznie dostępnych informacji i próbek,
o nabycie produktów
konkurencji na wolnym rynku, zebranie informacji na spotkaniach lub targach biznesowych lub branie udziału
w grupach użytkowników. W żadnym wypadku przy gromadzeniu informacji o konkurencji nie wolno stosować ani
żądać, aby osoby trzecie stosowały niedozwolone lub nieetyczne metody, takie jak oszustwo, dezinformacja, kradzież,
szpiegostwo lub łapówkarstwo. W przypadku otrzymania dobrowolnie przesłanych informacji poufnych innej firmy lub
wątpliwości odnośnie wykonania działań wywiadu o konkurencji należy zasięgnąć porady w naszym dziale prawnym.
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UCZCIWE KONKUROWANIE NA ŚWIATOWYM RYNKU

ZAPOBIEGANIE KORUPCJI
Amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA) oraz analogiczne przepisy w innych krajach
nakładają odpowiedzialność karną na dokonywanie płatności o charakterze korupcyjnym lub łapówek na rzecz
urzędników państwowych w dowolnym miejscu na świecie w celu uzyskania lub zachowania możliwości prowadzenia
biznesu lub uzyskania nienależnej korzyści. Wręczanie lub oferowanie urzędnikowi państwowemu czegokolwiek
mającego wartość z zamiarem korupcyjnym dla celu biznesowego stanowi naruszenie ustaw zapobiegających korupcji
i łapówkarstwu.

Wymagania dotyczące ewidencjonowania
Aby spełnić wymogi przepisów antykorupcyjnych, konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji, w której
za pośrednictwem systemu wewnętrznych kontroli księgowych precyzyjnie odnotowane są nasze transakcje i
dyspozycje dotyczące aktywów i która pozwala wykryć i zapobiec płatnościom o charakterze korupcyjnym na rzecz
urzędników państwowych. W związku z tym wszystkie nasze księgi, rejestry, konta i deklaracje finansowe muszą
być prowadzone z odpowiednią dokładnością i zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowymi oraz muszą
odzwierciedlać właściwe transakcje i spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawnych oraz naszych
wewnętrznych standardów kontroli.

Podarunki i rozrywka
Ustawa FCPA zezwala na dokonywanie płatności za uzasadnione i faktyczne wydatki, takie jak koszty podróży
i zakwaterowania bezpośrednio związane z promocją, prezentacją lub wyjaśnieniem produktów i usług lub
realizacją umowy z rządem obcego państwa lub jedną z jego instytucji. Przed zaoferowaniem przedstawicielom
innego rządu podarunku, posiłku, próbek produktu lub innych form gratyfikacji należy uzyskać pisemną zgodę od
naszego działu prawnego.
WSKAŹNIKI FLAGI OSTRZEGWCEJ Należy być świadomym opisanych poniżej „ostrzegawczych flag”, które mogą
oznaczać obawy w związku z wymogami ustawy FCPA lub przepisów prawnych zapobiegających „praniu pieniędzy”
(maskowaniu lub ukrywaniu wpływów pieniężnych z nielegalnej aktywności za pomocą legalnych transakcji lub
źródeł). Należy skonsultować się z działem prawnym firmy w razie otrzymania prośby o:
• Dokonanie płatności gotówką
• Korzystanie z usług wskazanego pośrednika (w szczególności, gdy sprawia on wrażenie braku stosownych
kwalifikacji lub doświadczenia)
• Płatność na rzecz nieznanych podmiotów, na podejrzane konta lub konta znajdujące się poza terenem kraju, na
rzecz którego wykonano usługi
• Dodatkowe lub podejrzane jednorazowe płatności na rzecz dostawców
• Dwukrotne faktury lub dwukrotne płatności
• Niestandardowe schematy płatności lub ustalenia finansowe
• Nadmierny poziom prowizji

Czy wiesz, że?
„Podarunkiem” może być dowolna mająca wartość otrzymywana lub wręczana rzecz. Podarunki
mogą obejmować: posiłki i napoje, bilety na wydarzenia rozrywkowe lub sportowe, towary lub
usługi, koszty podróży lub zakwaterowania, rabaty, oraz darowizny na cele dobroczynne lub
polityczne wykonane w czyimś imieniu.
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PRZEPISY IMPORTOWE I EKSPORTOWE
Nasze przedsiębiorstwo stosuje się do wszelkich przepisów i regulacji importowych i eksportowych, w tym
uwzględnia embarga na handel i transport towarów i informacji technicznych do i ze Stanów Zjednoczonych.
Wiele krajów, na terenie których firma Toro prowadzi działalność posiada podobne prawa i regulacje. Pracownicy
zaangażowani w import i eksport towarów i informacji są zobowiązani do znajomości i przestrzegania tych przepisów.

KORPORACYJNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA I
RÓWNOWAGA EKOLOGICZNA
Firma Toro oddaje wiele społecznościom, z których pochodzą i w których pracują nasi pracownicy. Wspieramy
i zachęcamy do zaangażowania się w społeczność, a także regularnie poświęcamy swój czas, talent i zasoby,
aby pozytywnie wpłynąć na społeczności na całym świecie. Firma Toro może poszczycić się długookresowym
zaangażowaniem w ochronę środowiska naturalnego oraz do korzystania z zasobów ziemi w sposób mądry.
Wierzymy, że u podstaw wytworzenia wieloletniej wartości dla naszych interesariuszy, w tym także globalnych
społeczności, w których mieszkamy i pracujemy spoczywa prawidłowe postępowanie oraz takie ponadczasowe
zasady. Jesteśmy nastawieni na bycie odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym poprzez rozwijanie wydajności
produkcyjnej, ograniczanie liczby odpadów i ciągły rozwój naszych produktów. Osiągamy zarówno ekonomiczne jak i
ekologiczne cele, ponieważ w firmie Toro równowaga jest dobrem trwałym.

KLUCZOWE DEFINICJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW ZAPOBIEGANIA ŁAPÓWKARSTWU
• JAKAKOLWIEK KORZYŚĆ MAJĄTKOWA obejmuje pieniądze, atrakcje rozrywkowe, propozycje zatrudnienia, płatności
lub zwrotu kosztów podróży, rabaty na produkty Toro itp.
• ZAMIAR KORUPCYJNY występuje, gdy płatność jest dokonana w celu spowodowania niewłaściwego użycia przez jej
odbiorcę jego stanowiska w celu bezprawnego pokierowania działalnością.
• URZĘDNIK OBCEGO PAŃSTWA obejmuje dowolną osobę pełniącą oficjalne stanowisko w lub działającą w imieniu
rządu obcego państwa, międzynarodowej organizacji publicznej lub jakiegokolwiek wydziału, instytucji lub agencji
takiego rządu, zagranicznej partii politycznej lub jej przedstawiciela lub kandydata na stanowisko publiczne w innym
kraju. Innymi słowy, jeżeli dana osoba ma możliwość wpływu na decyzję rządową, najprawdopodobniej jest ona
uznawana za urzędnika obcego państwa.
• CEL BIZNESOWY oznacza, że celem jest uzyskanie lub zachowanie działalności lub bezprawne uzyskanie nienależnej
korzyści. Obejmuje to płatności w celu obniżenia podatków dochodowych, podatków od sprzedaży czy ceł.
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HANDEL UDZIAŁAMI FIRMY TORO

W co wierzymy

Aby uchronić naszą firmę – i każdego z pracowników – przed poważnymi skutkami prawnymi
i grzywnami, przestrzegamy przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi i
przepisów określających wykorzystywanie wewnętrznych informacji poufnych w obrocie
papierami wartościowymi.
ZAKAZ WYKORZYSTYWANIA WEWNĘTRZNYCH INFORMACJI POUFNYCH W OBROCIE PAPIERAMI
WARTOŚCIOWYMI
Pracownik posiada wewnętrzne informacje poufne, jeżeli dysponuje niedostępnymi publicznie informacjami o
firmie Toro, które mogłyby być użyte w celu wywarcia wpływu na ceny udziałów w naszej firmie. Do momentu
ujawnienia takich informacji taką osobę obowiązuje zakaz kupna lub sprzedaży papierów wartościowych firmy
Toro. Obrót papierami wartościowymi przez osoby posiadające wewnętrzne informacje poufne obejmuje zakup lub
sprzedaż dowolnych udziałów w firmie Toro lub innych papierów wartościowych dotyczących firmy Toro. Obejmuje
on także transakcje dokonywane w obrębie planu świadczeń pracowniczych, takiego jak amerykański plan 401(k)
czy III filar ubezpieczenia społecznego, a także transakcji na otwartym rynku. Dotyczy to także wykonania opcji
z pośrednią sprzedażą udziałów za pośrednictwem brokera. Obostrzenia obrotu nie są ograniczone tylko do papierów
wartościowych firmy Toro. Osoba będąca w posiadaniu poufnych informacji wewnętrznych dotyczących innej formy nie
może handlować udziałami ani innymi papierami wartościowymi takiej firmy. Może to dotyczyć klientów, dostawców
firmy Toro lub innych podmiotów w trakcie prowadzenia z nami dużych transakcji, takich jak fuzja i nabycie. Należy mieć
świadomość, że to co może być nieistotne z punktu widzenia firmy Toro może mieć istotne znaczenie dla innej firmy.

ZAKAZ UDZIELANIA WSKAZÓWEK
„Udzielanie wskazówek” występuje, gdy dojdzie do udostępnienia innym osobom istotnych informacji niepublicznych
lub zalecenia im nabycia lub sprzedaży pewnych papierów wartościowych w oparciu o takie informacje. Stanowi
to naruszenie przepisów prawa i może skutkować takimi samymi skutkami cywilnymi i karnymi jak w przypadku
zakazu wykorzystywania wewnętrznych informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi, nawet jeśli osoba
udostępniająca informacje nie czerpie bezpośrednich korzyści z czyichś działań. Zasady te dotyczą najbliższych
członków rodziny pozostających w tym samym gospodarstwie domowym, dowolnych osób, których transakcje
papierami wartościowymi firmy Toro są kierowane, kontrolowane lub pod wpływem pracownika firmy Toro lub wszelkie
instytucje powiernicze lub inne podmioty pod kontrolą pracownika Toro. Pracownicy Toro są zobowiązani do zapoznania
się i przestrzegania tych wytycznych. Nie ma tutaj wyjątku dla transakcji, które mogą wydawać się niezbędne lub
usprawiedliwione (na przykład zgromadzenie pieniędzy w razie nagłej potrzeby).

Czy wiesz, że?
Zasady zakazujące wykorzystywania wewnętrznych informacji poufnych w obrocie papierami
wartościowymi są stosowane także do istotnych informacji niepublicznych jakiejkolwiek spółki
giełdowej, które pracownik pozna w związku z zatrudnieniem w firmie Toro. Może zdarzyć
się, że pracownik pozna wewnętrzne poufne informacje o firmie Toro, klientach, dostawcach,
partnerach handlowych lub innych spółkach giełdowych. Nabywanie lub sprzedaż udziałów
w takich przedsiębiorstwach znając ich wewnętrzne informacje poufne jest niedozwolone.
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ISTOTNE INFORMACJE NIEPUBLICZNE
Informacje są uznawane za „istotne”, jeżeli inwestorzy mogą zasadnie uważać je za decydujące o nabyciu,
zatrzymaniu lub sprzedaży papierów wartościowych. Może to dotyczyć między innymi informacji finansowych.
W razie wątpliwości bezpieczniej jest uznać, że dana informacja ma charakter istotny – i wstrzymać się od
podjęcia transakcji.
Określenie „niepubliczne” oznacza, że informacje nie są ogólnie znane lub dostępne dla innych osób. Stają się
one publiczne po opublikowaniu typowymi kanałami, na przykład w formie komunikatu prasowego i po upływie
pewnego czasu pozwalającego inwestorom na ich przyswojenie i ocenę.Według ogólnej zasady okres ten wynosi
dwa dni robocze.

Współpracuję ściśle z dużym dostawcą, co do którego dowiedziałem się, że jest
w poważnych kłopotach finansowych i może złożyć wniosek o upadłość – informacja
ta nie została publicznie ogłoszona. Moja siostra posiada pewną ilość udziałów tego
dostawcy. Czy mogę ją ostrzec o tym, że powinna sprzedać swoje udziały zanim złe
wiadomości wyjdą na jaw?
Nie. To jest istotna informacja poufna. Nie można takiej informacji przekazać
nikomu ani sugerować nikomu zakupu lub zbycia udziałów tej firmy do
momentu jej publicznego ujawnienia.

Przykłady istotnych informacji niepublicznych
• Kondycja finansowa (w szczególności zarobki i zysk kwartalny i całoroczny) oraz zmiany w prognozach i
decyzjach finansowych.
• Potencjalne utworzenie spółki joint-venture, fuzja, znaczne nabycie lub zbycie działalności, lub złożenie
oferty przetargowej.
• Transakcja finansowa na znaczną kwotę.
• Opracowanie lub zbliżające się opublikowanie nowego produktu.
• Nowe znaczne kontrakty, klienci, dostawcy (lub utrata takowych).
• Zmiana w strukturze zarządzania.
• Toczące się lub mogące wystąpić postępowanie sądowe.
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ZADAWANIE WŁAŚCIWYCH PYTAŃ
W ciągu typowego dnia pracy podejmujemy wiele decyzji i wykonujemy wiele czynności bez zastanawiania się nad
naszym Kodeksem postępowania. Pamiętanie o zadaniu sobie tych prostych pytań pozwoli Wam podejmować decyzje
w etyczny i odpowiedzialny – właściwy – sposób:

MIERNIK ETYCZNOŚCI
NIE WIESZ, JAK NALEŻY POSTĄPIĆ? NALEŻY ZADAĆ SOBIE PONIŻSZE PYTANIA:

1

CZY LEŻY TO W NAJLEPSZYM INTERESIE FIRMY
TORO?

2

CZY JEST TO ZGODNE Z PRAWDĄ I DOKŁADNE?

3

CZY JEST TO LEGALNE?

4

CZY JEST TO PRZYJĘTA PRAKTYKA BIZNESOWA?

5

CZY POMOŻE TO WZMOCNIĆ REPUTACJĘ FIRMY TORO?

6

CZY CZULIBYŚMY DUMĘ WIDZĄC INFORMACJĘ
O TYM W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

7

CZY JEST TO ZGODNE Z WARTOŚCIAMI I
PROCEDURAMI NASZEJ FIRMY?

Jeżeli na każde z pytań
udzielona odpowiedź brzmi
„TAK”, prawdopodobnie
podjęta decyzja jest właściwa.
W przeciwnym razie
występuje dylemat etyczny
i potencjalny konflikt
z Kodeksem postępowania.

PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ KODEKSU
Nasz Kodeks postępowania jest pomyślany jako wytyczne mające pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych
w etyczny sposób. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą kulturę etyczną. Przestrzeganie Kodeksu pomaga
wzmacniać naszą markę i chroni naszą reputację.

POSZUKIWANIE DODATKOWYCH INFORMACJI
Kodeks postępowania to oparty o zasady przewodnik, który kieruje naszym zachowaniem i oczekiwaniami.
Ponadto firma Toro posiada szczegółowe polityki dotyczące wielu obszarów i tematów poruszonych w Kodeksie.
Na przykład dostępne są następujące polityki Toro:
• Polityka zachowania w sieci Internet oraz w sieciach społecznościowych
• Polityka retencji i niszczenia danych
• Polityka zwrotu kosztów podróży i wydarzeń rozrywkowych
• Polityka wykorzystywania wewnętrznych informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi

ZWRACANIE SIĘ O POMOC
W razie wątpliwości należy poprosić o pomoc. Jeżeli pracownik doświadcza wątpliwości na podłożu etycznym,
chcemy móc pomóc w trudnej decyzji. Każdy pracownik może wybrać najbardziej mu odpowiadającą metodę
zgłoszenia, gdyż najważniejsze jest, aby podjąć działanie.
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Raportowanie przez sieć Internet

Infolinia etyki
Australia

1-800-955-174

Na stronie firmy Toro pod adresem

Belgia

0-800-100-10, a następnie 1-800-850-7247

www.thetorocompany.com/ethicshelpline

Chiny

4006612175

Niemcy

0-800-225-5288, a następnie 1-800-850-7247

Włochy

800‐797121

Meksyk

001-844-237-4647

Polska

1- 800-151-0270

Rumunia

0800477041

Wielka Brytania

0808-234-9109

Stany Zjednoczone

2- 800-850-7247

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ
Firma The Toro Company jest oddana celowi utrzymywania wysokich standardów moralnych i etycznych w sposobie
prowadzenia przez nas działalności, tworzenia relacji z naszymi interesariuszami i w tym, jak traktujemy siebie
nawzajem.
Ważne jest, abyśmy nawzajem byli odpowiedzialni za nasze decyzje i zachowanie. Zachęcamy do szukania porad w
zakresie Kodeksu Postępowania lub innych dylematów etycznych oraz do zgłaszania ewentualnych wątpliwości 
bez obaw o jakiekolwiek działania odwetowe.
Najlepszym miejscem do rozpoczęcia jest przełożony. Można także zwrócić się do przedstawiciela działu
personalnego lub członka działu prawnego.
Zgłoszenie można także przekazać o każdej porze dnia i nocy za pośrednictwem infolinii etyki lub naszego
internetowego narzędzia do zgłaszania w poufny sposób. Można zdecydować się na anonimowość, jednakże może
to ograniczyć możliwość przeprowadzenia dogłębnego dochodzenia.

WNIOSKI O UCHYLENIE
Wnioski o uchylenie któregokolwiek z postanowień tego Kodeksu są rozpatrywane przez komisję audytową.
Wniosek o uchylenie składany przez dyrektora lub członków zarządu może być zatwierdzony tylko przez zarząd lub
komisję audytową. Uchylenie może być przyznane tylko w wyjątkowych okolicznościach i zostanie niezwłocznie
ujawnione zgodnie z przepisami prawa.

WDRAŻANIE KODEKSU
Niezastosowanie się do standardów zawartych w niniejszym Kodeksie będzie skutkować stosownym działaniem
dyscyplinarnym względem osoby popełniającej naruszenie, łącznie ze zwolnieniem z pracy, zgłoszeniem do
dochodzenia karnego i dochodzeniem o rekompensatę wszelkich strat poniesionych przez firmę w związku
z naruszeniem.
Dziatanie dyscyplinarne zostanie podjęte:
• W razie zezwotenia lub bezposredniego udzialu w czynnościach stanowiących naruszenie postanowień Kodeksu.
• W razie rozmyślnego niezgłoszenia naruszenia lub rozmyślnego nieujawnienia istotnych informacji związanych
z naruszeniem postanowień Kodeksu.
• W stosunku do każdego pracownika, który wykonuje działania odwetowe, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, lub
zachęca innych do podjęcia takich działań w stosunku do osoby, która w dobrej wierze zgłosi potencjalne
naruszenie postanowień niniejszego Kodeksu.
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