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Słowo od naszego prezesa
i dyrektora generalnego
Firma Bombardier dąży do tego, by być skoncentrowaną
na branży lotniczej firmą z jasnymi celami, którymi są
dostarczanie wyjątkowej wartości klientom i przewidywalnych
wyników finansowych akcjonariuszom dzięki wysoce
zaangażowanemu i otwartemu na różnorodność zespołowi
pracowników. Koncentrujemy swoje wysiłki na zapewnieniu
we wszystkich aspektach działalności firmy i interakcji z
klientami tej samej wyjątkowej jakości działania, która jest
charakterystyczna dla naszych samolotów.
Aby to osiągnąć, musimy dążyć do bycia organizacją prawdziwie
zorientowaną na ludzi i klientów, ceniącą wydajność, doskonałość
operacyjną i ducha pracy zespołowej. Firmą przejrzystą i
autentyczną w każdej sytuacji i na każdym poziomie.
Ten Kodeks etyki („Kodeks”) jest naszym drogowskazem,
którym powinniśmy kierować się podczas wprowadzania
tych wartości w życie. Nasz wspólny sukces zależy od
tego, by każdy z nas codziennie dokonywał właściwych
indywidualnych wyborów. Jeden zły wybór dokonany przez
jedną osobę może zniszczyć reputację całej firmy. Dlatego tak
ważne jest, abyśmy wszyscy ściśle przestrzegali tego Kodeksu

i potwierdzili nasze zobowiązanie do postępowania zgodnie z
najwyższymi standardami etycznymi we wszystkim, co robimy.
Zdobywamy zlecenia od naszych klientów, zapewniając im
wyjątkową obsługę, ale ich szacunek zdobywamy, działając
z osobistą i zawodową uczciwością. Postępując w sposób
w pełni zgodny z zasadami przedstawionymi w Kodeksie,
będziemy promować nastawioną na sukces kulturę, dzięki
której utalentowane osoby będą chciały u nas pracować,
dostawcy będą dumni ze współpracy z nami, a klienci będą
mieć pewność, że wywiążemy się ze swoich zobowiązań.
Liczę na to, że wszyscy pracownicy będą podzielać wartości
zawarte w naszym Kodeksie etyki i postępować zgodnie z
nimi, pomagając naszej firmie osiągnąć trwały sukces.

Éric Martel
Prezes i dyrektor generalny
BOMBARDIER KODEKS ETYKI
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Kto musi
przestrzegać
postanowień
Kodeksu?
Nasz KODEKS ETYKI wyznaczający globalne normy
naszej działalności biznesowej oraz zadań obowiązuje
wszystkich członków społeczności firmy Bombardier,
w tym radę nadzorczą, zarząd, kierownictwo oraz
pracowników każdego szczebla, w każdym kraju
i z każdego podmiotu prawnego firmy Bombardier
(w tym również pracowników spółek typu
joint venture, w których Bombardier ma udział
większościowy/kontrolę nad zarządzaniem).
Zarząd i pracownicy mają również obowiązek stale
przestrzegać wszystkich polityk, dyrektyw i procedur
firmy Bombardier. Dostawcy, usługodawcy oraz doradcy
firmy Bombardier, którzy z nią współpracują bądź
działają w jej imieniu, są zobowiązani stosować się do
Kodeksu Postępowania Dostawcy firmy Bombardier.
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W jaki sposób
egzekwuje się
postępowanie
zgodne z
Kodeksem?
BIURO DS. ETYKI I ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI FIRMY
BOMBARDIER wprowadziło strukturę zarządzania
i nadzoru, która pomaga zadbać o przestrzeganie,
promowanie i skuteczne zarządzanie zasadami tego
Kodeksu w ramach organizacji. Biuro ds. Etyki i Zgodności z
przepisami nadzoruje działania firmy Bombardier na rzecz
promowania etycznego środowiska pracy oraz praktyk
biznesowych o najwyższych standardach etycznych.

Wszyscy pracownicy firmy
Bombardier na stanowiskach
kierowniczych mają obowiązek aktywnie
rozpowszechniać ten Kodeks i upewnić
się, że podległe im zespoły go rozumieją
oraz przestrzegają.
BOMBARDIER KODEKS ETYKI
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Przestrzeganie
Kodeksu
Jako pracownik firmy Bombardier
musisz przestrzegać Kodeksu
niezależnie od swojego
stanowiska lub lokalizacji.
Jeśli w naszej firmie jesteś od
niedawna, musisz przeczytać
Kodeks i podpisać oświadczenie,
iż rozumiesz jego treść i
zobowiązujesz się go
przestrzegać. Co roku wyznaczeni
członkowie kadry kierowniczej są
zobowiązani podpisać
oświadczenie, że przeczytali
Kodeks oraz zrozumieli go oraz że
są świadomi konsekwencji
naruszenia dowolnych spośród
jego postanowień.

Podstawy
Kodeksu

Nasza kultura

Przestrzeganie prawa

Jako pracownicy firmy Bombardier kierujemy się
pięcioma ważnymi zasadami stanowiącymi filary
kultury, którą wspólnie tworzymy.

Jako międzynarodowa firma Bombardier prowadzi działalność w
wielu krajach na całym świecie. Oznacza to, że musimy przestrzegać
praw i przepisów z wielu systemów prawnych, w tym również praw
dotyczących konkretnych narodów, prowincji, stanów, gmin i instytucji
międzynarodowych, które dotyczą naszej działalności i zadań. Jeżeli
lokalne ustawodawstwo zezwala na to, czego zabrania Kodeks, to
Kodeks ma nadrzędną moc obowiązującą.

U podstawy tych filarów leży uczciwość.
Stanowi ona wspólną nić łączącą wszystko, na
czym się koncentrujemy, zapewniając działanie
zgodne z najwyższymi standardami etycznymi,
prowadzące do długoterminowego, trwałego
sukcesu firmy:
J esteśmy organizacją skoncentrowaną na
ludziach i klientach.

W przypadku natrafienia na konflikt pomiędzy przepisami prawa
obowiązującymi w kraju, w którym firma Bombardier prowadzi
działalność, a tym Kodeksem lub w przypadku chęci uzyskania
wyjaśnień dotyczących obowiązującego w danej sytuacji prawa
prosimy o kontakt z przedstawicielem działu prawnego lub Biurem ds.
Etyki i Zgodności z przepisami.

 enimy skuteczną pracę i wypełniamy swoje
C
zobowiązania wobec akcjonariuszy.
 oskonałość operacyjna jest wpisana w
D
charakter naszej firmy i stanowi integralną część
wszystkich naszych działań.
 spółpracujemy ze sobą w duchu
W
pracy zespołowej.
 ziałamy przejrzyście i uczciwie w każdej
D
sytuacji i na każdym poziomie.

Zaangażowanie w największą
na świecie inicjatywę na rzecz
zrównoważonego rozwoju
Firma Bombardier jest jednym z sygnatariuszy United Nations Global
Compact. Wdrażając strategie korporacyjne, jak również we wszystkich
naszych zakładach aktywnie działamy na rzecz jego 10 podstawowych zasad
dotyczących między innymi praw człowieka, pracy, środowiska naturalnego i
polityki antykorupcyjnej. Jedną z form realizacji tego zobowiązania stanowi
właśnie nasz Kodeks Etyki, który pomaga wszystkim pracownikom realizować
te podstawowe zasady.
BOMBARDIER KODEKS ETYKI
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Nasze obowiązki

Co muszą robić pracownicy
Jako pracownik firmy Bombardier musisz:
P
 ostępować etycznie;
W
 spółdziałać na rzecz realizacji celów
firmy, podejmując decyzje zgodnie
z Kodeksem, nie godząc się na
kompromisy;
Z
 apoznać się z Kodeksem;
W
 przypadku pytań dotyczących
Kodeksu lub programu etyki i
zgodności z przepisami prosić o
porady; konsultować się ze swoim
przełożonym lub jedną z osób
kontaktowych firmy Bombardier
wymienionych na stronie 14;

Zgłaszać wątpliwości/problemy;
wiedzieć, jak zgłaszać potencjalne
naruszenia Kodeksu; zgłaszać
wszystkie potencjalne naruszenia
i pomagać przy wewnętrznych
audytach oraz
Powstrzymywać się od działań
godzących w istotę tego Kodeksu
oraz działań, które mogą zaszkodzić
wizerunkowi firmy Bombardier.

U
 czestniczyć we wszelkich
obowiązkowych szkoleniach
internetowych i szkoleniach z
wykładowcą poświęconych tematyce
etyki i zgodności z przepisami;

BOMBARDIER KODEKS ETYKI
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Co musi robić
Kadra Kierownicza
We believe that models of ethical
Jesteśmy przekonani, że Kierownictwo
powinno dawać przykład etycznego
zachowania. Menadżerowie firmy
Bombardier muszą nie tylko spełniać
wspomniane wcześniej obowiązki
pracowników, ale również stanowić wzór
do naśladowania, działając zgodnie z
wysokimi standardami etycznymi, które
odzwierciedlają istotę tego Kodeksu.
Każdy menadżer ma obowiązek zadbać
o to, aby w podległym mu obszarze
nie dochodziło do naruszeń prawa,
wewnętrznych wytycznych czy też
postanowień niniejszego Kodeksu.

Jako menadżer firmy Bombardier musisz:
 Przejąć odpowiedzialności: szczegółowo
znać Kodeks i aktywnie rozpowszechniać
go na swoim stanowisku pracy i wśród
członków zespołu;
Dawać przykład, będąc wzorem
etycznego postępowania;
S
 tworzyć środowisko pracy, w którym
realizuje się postanowienia Kodeksu i
działa zgodnie z jego ideą;
W
 spółpracować z Biurem ds. Etyki
i Zgodności z przepisami firmy
Bombardier w zakresie propagowania
Kodeksu wśród pracowników,
upewniając się, że przeczytali i
zrozumieli go, a także podpisali
wymagane oświadczenie;
A
 ktywnie wspierać Biuro ds. Etyki
i Zgodności z przepisami firmy
Bombardier w zakresie wdrażania
działań i inicjatyw związanych z
Kodeksem, jak również programem
etyki i zgodności Bombardier;

Dbać o to, aby pracownicy uczestniczyli
we wszelkich obowiązkowych
szkoleniach internetowych i szkoleniach
z wykładowcą poświęconych tematyce
etyki i zgodności;
 Zachowywać czujność, zapobiegając
wszelkim przypadkom naruszenia
Kodeksu, wykrywając je i w odpowiedni
sposób reagując na te sytuacje;
Chronić osoby zgłaszające naruszenia
przed represjami;
We współpracy z odpowiedzialnymi
osobami podejmować decyzje
dotyczące odpowiednich środków
dyscyplinarnych stosowanych w razie
nieodpowiedniego postępowania
oraz zapewniać ich wdrażanie w celu
rozwiązania tych kwestii oraz
W przypadku pozyskania wiedzy
na temat naruszeń Kodeksu bądź
obowiązującego prawa zwrócić się
o wsparcie ze strony Biura ds. Etyki
i Zgodności z przepisami lub każdej
innej stosownej jednostki.

BOMBARDIER KODEKS ETYKI
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Inne zasady
i procedury
firmy Bombardier
Wszystkie polityki wprowadzane
przez firmę Bombardier podlegają
temu Kodeksowi. Masz obowiązek
przestrzegać nie tylko niniejszego
Kodeksu, ale i wszystkich polityk, które
mają zastosowanie do Ciebie. W razie
jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy
Kodeksem a polityką Kodeks ma
nadrzędną moc obowiązującą.

Każdy zespół lub dział
chcący wydać nową politykę
lub dyrektywę musi najpierw
skontaktować się z Biurem ds.
Polityk firmy Bombardier
(policy_office@bombardier.com)
w celu uzyskania pisemnej zgody
i zapewnienia koordynacji na
globalnym poziomie.
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Zgłaszanie
potencjalnych
naruszeń Kodeksu

Współpraca podczas
wewnętrznych
audytów i dochodzeń

Jako pracownik firmy Bombardier
masz obowiązek zgłaszać potencjalne
naruszenia prawa, tego Kodeksu
lub wszelkich innych polityk firmy
Bombardier jednej z następujących osób:
swojemu przełożonemu, Dyrektorowi
Działu Kadr, przedstawicielowi Działu
Prawnego, lokalnemu Ambasadorowi
Etyki i Zgodności z przepisami lub do
Biura ds. Etyki i Zgodności z przepisami.
Jeżeli wolisz zachować anonimowość,
możesz skorzystać z poufnego systemu
zgłaszania firmy Bombardier.

Pracownicy firmy Bombardier, jak
również wszyscy przedstawiciele
działający w jej imieniu muszą w miarę
konieczności ściśle współpracować przy
dochodzeniach i audytach.

Niezależnie od tego, jaką metodę
wybierzesz, wszystkim zgłoszeniom
gwarantujemy najwyższy stopień
poufności. Dokonując zgłoszenia lub
w dobrej wierze pytając o potencjalne
naruszenia Kodeksu bądź poszukując
wskazówek na temat tego, jak
postępować w przypadku domniemanych
naruszeń, możesz robić to bez obaw o
działania odwetowe.

Sankcje za
naruszenia
Należy przestrzegać praw i przepisów
każdego systemu prawnego, który
dotyczy Ciebie i Twojej pracy; w innym
wypadku możesz ponieść osobistą
odpowiedzialność.
Pracownicy nieprzestrzegający prawa
narażają zarówno siebie samych, jak i firmę
Bombardier na odpowiedzialność karną
lub cywilną. Nieprzestrzeganie Kodeksu
lub określonych praw może skutkować
działaniami dyscyplinarnymi, które są
proporcjonalne do rodzaju naruszenia, w
tym aż do wypowiedzenia umowy o pracę
i stanowią one uzupełnienie ewentualnych
sankcji prawnych.
BOMBARDIER KODEKS ETYKI
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Who to contact
Biurem ds. Etyki i
Zgodności

System zgłaszania
firmy Bombardier

Z Biurem ds. Etyki i Zgodności z
przepisami można kontaktować się na
jeden z następujących sposobów:

Zgłoszenia można dokonać w poufny
i anonimowy sposób, korzystając z
internetowego systemu zgłaszania firmy
Bombardier. System jest dostępny 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365
dni w roku!

Przez tradycyjną pocztę
Biuro Bombardiera d/s Etyki i Zgodności
400, Côte-Vertu Road West,
Dorval, Quebec
Canada H4S 1Y9
Telefonicznie
+1 (514) 861-9481
Drogą elektroniczną – e-mail
compliance.office@bombardier.com

D
 rogą internetową za pośrednictwem
bezpiecznej strony internetowej

Ambasadorzy
Ambasadorzy pełnią rolę lokalnych
przedstawicieli ds. Etyki i Zgodności z
przepisami w swoim zakładzie. Chętnie
służą poradami i wytycznymi lub
odpowiedzą na każde pytanie dotyczące
etyki i zgodności z przepisami. Wybrano
ich z uwagi na motywację, wiarygodność
oraz zaangażowanie na rzecz promowania
etycznego środowiska pracy.

 Telefonicznie:
bezpłatne numery telefonów można
znaleźć na stronie internetowej.

INFORMACJĘ NA TEMAT TEGO,
KTO JEST TWOIM LOKALNYM
AMBASADOREM MOŻNA
ZNALEŹĆ W INTRANECIE BĄDŹ
NA PLAKATACH W TWOIM
ZAKŁADZIE.
14
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Równość szans
zatrudnienia

Promowanie
zdrowego i
zrównoważonego
miejsca pracy

Celem firmy Bombardier jest promowanie
środowiska pracy, w którym ceni się różnych
pracowników. Firma Bombardier traktuje
wszystkich swoich pracowników w sposób
uczciwy, etyczny, podchodząc do nich z
szacunkiem i godnością. Oferuje równe
szanse zatrudnienia niezależnie od wieku,
płci, orientacji seksualnej/tożsamości,
niepełnosprawności, rasy, koloru skóry,
religii, języka, pochodzenia etnicznego, kraju
pochodzenia, statusu rodzinnego lub stanu
cywilnego czy wszelkich innych okoliczności
chronionych przez prawo, a także przestrzega
praw i przepisów obowiązujących w każdym
kraju, w którym prowadzi działalność.

Prześladowanie
Firma Bombardier dokłada wszelkich starań,
aby zapewnić zdrowe i zrównoważone miejsce
pracy wolne od jakichkolwiek przejawów
prześladowania, w tym wszelkich form nadużyć
seksualnych, fizycznych i psychologicznych.
Jako pracownik masz prawo do pozytywnego,
harmonijnego i profesjonalnego środowiska
pracy oraz masz obowiązek o nie zadbać.

BOMBARDIER KODEKS ETYKI
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Co mam zrobić?
P: Mój współpracownik od jakiegoś czasu
odnosi się do mnie w protekcjonalny
sposób. To dziwne, bo nie jest taki w
stosunku do innych osób. Pozwala
sobie na osobiste wycieczki i to
zaczyna mieć na mnie coraz większy
wpływ. Wszyscy w zespole go
uwielbiają i uważają, że przesadzam.
Nie wiem, co robić...
O: Jeżeli sytuacja zaczyna mieć
wpływ na Twoje środowisko pracy
i samopoczucie, należy koniecznie
zareagować. Porozmawiaj ze swoim
przełożonym o tym, co się dzieje.
Możesz także skontaktować się ze
swoim Dyrektorem Działu Kadr,
Biurem ds. Etyki i Zgodności z
przepisami albo skorzystać z systemu
zgłaszania firmy Bombardier. W
każdym przypadku gwarantujemy
pełną poufność. Nie musisz się
bać odwetu, ponieważ w firmie
Bombardier obowiązuje polityka „zero
tolerancji dla działań odwetowych”.

PRZEŚLADOWANIE to każdy
rodzaj zachowania wyrażanego w
formie werbalnej, niewerbalnej lub
w inny sposób, które dyskredytuje
lub wyraża wrogość bądź awersję
wobec określonej osoby lub grupy
osób w celu:

S
 tworzenia zastraszającego,
obraźliwego lub wrogiego
środowiska pracy bądź

 Nieuzasadnionego zakłócania
realizacji prac przez daną osobę.
Prześladowanie nie obejmuje
uzasadnionego korzystania z
przysługujących menadżerowi praw.

Zdrowie i
bezpieczeństwo
Firma Bombardier postrzega zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy
swoich pracowników oraz ochronę
środowiska jako podstawowy element
korporacyjnej odpowiedzialności

16
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społecznej. Nieustannie dokładamy
wszelkich starań, aby być globalnym
liderem w zakresie kultury zapobiegania
naruszeniom zasad BHPiOŚ.
Aby chronić swoje własne
bezpieczeństwo, jak również
bezpieczeństwo współpracowników
i innych społeczności, masz
obowiązek działać, biorąc pod uwagę
następujące kwestie:
zapobieganie chorobom
zawodowym i wypadkom w miejscu
pracy oraz
zgłaszanie wszelkich sytuacji,
które mogą być niebezpieczne
pod względem fizycznym
bądź szkodliwe.
Należy także pamiętać, aby nie
pracować pod wpływem substancji
mogących pogorszyć zdolność
oceny bądź przeszkadzać w
skutecznym i odpowiedzialnym
wykonywaniu obowiązków. W zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy każdy
musi zachowywać się w odpowiedzialny
sposób, dbając o tę kwestię
zarówno w odniesieniu do swoich
współpracowników, jak i
ogółu społeczeństwa.

Co mam zrobić?

Środowisko

Co mam zrobić?

P: J estem nowym pracownikiem firmy i
współpracownik, który mnie wdraża,
powiedział, że wysoce toksyczne
substancje należy wrzucać do
pojemnika na odpady komunalne w
pobliżu stanowiska pracy. Kiedy
zapytałem go o powód, powiedział, że
tak jest wygodniej i nie ma to większego
znaczenia. Obawiam się, że to może
być potencjalnie niebezpieczne, nie
tylko dla moich współpracowników,
ale i dla środowiska.

Nieustannie staramy się zwiększać
wydajność naszych działań, produktów
i usług w ramach ochrony środowiska,
kierując się strategią globalnego
podejścia do cyklu życia, począwszy
od wstępnej koncepcji i etapów
projektowania w naszych projektach.

P: J esteśmy pod dużą presją,
aby dostarczyć produkt, nad
którym pracujemy, zgodnie z
harmonogramem. Mój zespół i
ja znaleźliśmy sposób na to, jak
ukończyć prace w terminie, ale
musielibyśmy przez to ominąć kilka
procedur bezpieczeństwa. Mamy
spore doświadczenie, więc nie
powinno to być problemem. Czy
możemy przyspieszyć ten proces na
korzyść firmy?

O: Takie postępowanie stanowi
jawne naruszenie Kodeksu Etyki
i może również skutkować
złamaniem przepisów w zakresie
ochrony środowiska. Powiedz
współpracownikowi, że nie czujesz
się komfortowo, postępując zgodnie
z jego zaleceniami i niezwłocznie
poinformuj swojego przełożonego
oraz lokalny zespół ds. BHP i OŚ.
Możesz także skontaktować się
z Biurem ds. Etyki i Zgodności z
przepisami albo skorzystać z
systemu zgłaszania firmy Bombardier.

Firma Bombardier opracowała
standardy, procedury, działania awaryjne
i systemy zarządzania, dbając o to,
aby nasze działania były realizowane
w bezpieczny, ekologiczny i
zrównoważony sposób. W krajach,
w których mamy swoich przedstawicieli,
przestrzegamy także wszelkich mających
zastosowanie przepisów dotyczących
ochrony środowiska.

O: Nie – chcąc dochować terminu, nigdy
nie wolno narażać bezpieczeństwa
własnego i innych osób, nawet
w przypadku rutynowych zadań.
Procedury bezpieczeństwa mają
na celu chronić nie tylko Ciebie, ale
również firmę i naszych klientów.
Skontaktuj się ze swoim lokalnym
zespołem ds. BHP i OŚ, który
pomoże opracować bezpieczne, a
jednocześnie skuteczne rozwiązanie.
Bezpieczeństwo ma zawsze priorytet!

BOMBARDIER KODEKS ETYKI
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Ochrona
naszego mienia
Mienie firmy
Mienie stanowiące własność firmy
Bombardier należy użytkować tylko w
uzasadnionych celach zawodowych.
Firma Bombardier oczekuje, że wszyscy
pracownicy będą dbali o jej mienie, nie
narażając go na utratę, zniszczenie,
nadużycia lub kradzież.

Własność
intelektualna
Własność intelektualna obejmuje znaki
towarowe, nazwy domen, patenty, wzory
przemysłowe, prawa autorskie oraz
tajemnice handlowe. Masz obowiązek
chronić zarówno własność intelektualną
18
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firmy Bombardier, jak i własność
intelektualną innych osób. Zgodnie
z obowiązującym prawem wszelkie
wynalazki lub odkrycia dokonane przez
pracowników w ramach ich działalności
stanowią własność firmy Bombardier.
Własność intelektualna jest uznawana za
informacje poufne, przez co obowiązują
w jej przypadku wytyczne dotyczące
zachowania poufności zawarte w rozdziale
„Ochrona poufnych danych i informacji”
niniejszego Kodeksu.

Ochrona poufnych
danych i informacji
Poufne dane i informacje to informacje
należące do firmy Bombardier, które
nie stanowią części sfery publicznej.

Obejmują informacje wytworzone
przez firmę Bombardier lub pozyskane
w poufny sposób od osób trzecich i
objęte umową o zachowaniu poufności.
Informacje poufne obejmują między
innymi dane finansowe, plany
strategiczne, własność intelektualną,
informacje o przetargach, dane
osobowe pracowników, dokumenty
prawne oraz informacje na temat
klientów i dostawców. Nie należy
ujawniać poufnych informacji osobom
innym niż te, dla których są one
przeznaczone, chyba że posiadasz
stosowne uprawnienia lub jest to
prawnie wymagane. Obejmuje to też
poufne informacje dostarczone przez

dostawców i klientów. Obowiązek zachowania poufności pozostaje w
mocy przez cały czas, nawet po zakończeniu pracy w firmie Bombardier.
Trzeba również zachować ostrożność, unikając niewłaściwego
wykorzystania lub przypadkowego ujawnienia poufnych informacji.
Obejmuje to:
p
 rzechowywanie dokumentacji
elektronicznej i papierowej oraz
plików zawierających poufne
informacje w bezpiecznym
miejscu oraz ochronę poufnych
informacji za pomocą haseł i
innych środków;
n
 ieomawianie poufnych spraw
tam, gdzie rozmowa mogłaby
zostać podsłuchana, na przykład
w miejscach publicznych, takich
jak windy, korytarze, restauracje,
samoloty i taksówki;

z achowanie ostrożności podczas
omawiania poufnych kwestii
przez telefon komórkowy lub inne
urządzenia mobilne;
p
 rzekazywanie poufnych
dokumentów drogą elektroniczną,
na przykład za pośrednictwem
e-maila, tylko wtedy, jeśli
istnieją rozsądne przesłanki, by
przypuszczać, że można to zrobić
w bezpieczny sposób;
u
 nikanie niepotrzebnego
kopiowania poufnej
dokumentacji.

Choć firma Bombardier zawsze dokłada wszelkich starań, chroniąc
poufność wszelkich informacji w komunikacji biznesowej, zarówno w
obiegu wewnętrznym, jak i w kontaktach z osobami trzecimi, zawsze, a w
szczególności w przypadku komunikacji w formie pisemnej, należy pamiętać,
że w niektórych przypadkach dane mogą zostać obowiązkowo przekazane
osobom trzecim, takim jak organy regulacyjne, organy ścigania celem
prowadzenia śledztwa i/lub sporów.

Ochrona danych
Ochrona danych obejmuje ochronę
danych osobowych, które stanowią
wszelkie informacje pozwalające na
zidentyfikowanie bądź wyszczególnienie
konkretnej osoby. Tego rodzaju dane
należy przetwarzać wyłącznie wtedy, jeśli
jest to konieczne i służy uzasadnionym
celowym zawodowym. Zapraszamy do
zapoznania się z oświadczeniem o

prywatności

firmy Bombardier.
Jako firma o globalnym zasięgu
prowadzimy naszą działalność,
przestrzegając w każdym z krajów,
w których jesteśmy aktywni,
obowiązujących przepisów w
zakresie ochrony danych i dbając o
to, aby zapewnić Ci ochronę podczas
gromadzenia, przechowywania i
przetwarzania danych.
W razie pytań dotyczących ochrony
danych prosimy o kontakt drogą
elektroniczną pod adresem:
dataprivacy@aero.bombardier.com
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Profesjonalizm
w komunikacji

Media
społecznościowe
Na portalach społecznościowych nigdy
nie wolno otwarcie wyrażać w imieniu
firmy Bombardier swojej osobistej opinii
(zarówno pozytywnej, jak i negatywnej). Do
publicznej reprezentacji firmy Bombardier
uprawnieni są tylko jej autoryzowani
rzecznicy. Dodatkowo nie należy tworzyć
w imieniu firmy Bombardier żadnego
rodzaju blogów, za wyjątkiem sytuacji, gdy
uzyskano w tym celu pozwolenie od Działu
ds. Komunikacji.
Jako publiczny emitent, którego udziały są
notowane na giełdzie firma Bombardier jest
związana ścisłymi zasadami dotyczącymi
ujawniania informacji. Media społecznościowe
nie są miejscem, w którym powinno omawiać
się zastrzeżone, niejawne i poufne informacje
dotyczące firmy. Udostępniając dowolne
treści przez Internet, należy mieć zawsze na
względzie kwestię poufności.

Co mam zrobić?

W mediach społecznościowych nigdy nie
wolno udostępniać dyskryminujących,
obraźliwych lub nieodpowiednich treści czy
komentarzy bądź ich zamieszczać. Zawsze
należy mieć na względzie zasadę działania
mediów społecznościowych: wszystko, co
się w nich udostępnia, pozostaje tam na
stałe i ma globalny zasięg.
Więcej informacji można znaleźć
w Zasadach dotyczących mediów
społecznościowych firmy Bombardier.
W przypadku pytań dotyczących mediów
społecznościowych prosimy o kontakt
drogą elektroniczną pod adresem
social.media@bombardier.com.

P: Mój zespół i ja zaczynamy pracę
nad nowym produktem. Chciałbym
dokumentować proces produkcji od
początku do końca i stworzyć bardzo
profesjonalny film „jak to powstaje”
oraz umieścić go na moim blogu. Bardzo
podoba mi się to, co robimy, więc w
filmiku zawarte byłyby tylko pozytywne
aspekty. Czy mogę to zrobić?
O: Przed przystąpieniem do realizacji
tego pomysłu należy najpierw
skontaktować się z lokalnym
zespołem ds. komunikacji i poprosić
go o radę. Publikując taki film,
możesz bowiem przypadkowo
udostępnić poufne bądź wrażliwe
informacje, co stanowiłoby
naruszenie naszego Kodeksu Etyki.
Tylko uprawnieni rzecznicy firmy
Bombardier mają prawo udostępniać
opinii publicznej informacje oraz
zdjęcia produktów w zakładach.
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Co mam zrobić?
P: Ostatnio natknąłem się na osoby, które
opisują w mediach społecznościowych
firmę Bombardier. Te informacje są
obraźliwe i wiem, że również niezgodne
z prawdą. Czy mogę im powiedzieć, że
nie mają racji? Czy aby uzyskać większą
wiarygodność, powinienem się przedstawić
jako pracownik firmy Bombardier?

Komunikacja
z innymi
W kontaktach z innymi należy
postępować uczciwie, etycznie i być
bezpośrednim; nigdy nie wolno umyślnie
wprowadzać w błąd współpracowników
lub osób trzecich, z którymi firma
Bombardier współpracuje. Wszyscy
pracownicy powinni odnosić się do innych
w profesjonalny sposób, z szacunkiem,
dbając przy tym o odpowiedni,
profesjonalny sposób wyrazu, zarówno w
komunikacji pisemnej, jak i ustnej.
22
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O: W takiej sytuacji możesz w kulturalny
sposób nie zgodzić się z daną osobą.
Podstawowa zasada: należy odpowiedzieć
jej tylko raz. Nawet jeśli się nie zgadzasz,
zadbaj o to, by Twój komentarz był
przemyślany, uprzejmy, okaż też szacunek

Komunikacja
z opinią publiczną
Za kontakty z mediami, inwestorami
oraz administracją odpowiadają
wyznaczeni rzecznicy firmy Bombardier.
W przypadku otrzymania zapytań od
dowolnej z tych grup należy wskazać jej
upoważnionego rzecznika.

dla poglądów innych. Możesz ujawnić
swoje powiązania z firmą Bombardier, ale
pamiętaj, żeby jasno zaznaczyć, że Twoje
poglądy i opinie nie stanowią oficjalnego
stanowiska firmy. Pamiętaj też, że wiele
naszych projektów, umów i metodologii
nie stanowi informacji publicznych i nie
należy ich udostępniać w Internecie.
Każdy jest odpowiedzialny za ochronę
poufnych i zastrzeżonych informacji. W
przypadku natrafienia na negatywną
opinię dotyczącą firmy Bombardier można
ją zawsze zgłosić zespołowi ds. mediów
społecznościowych.

Media
bombardier.com/en/media
Inwestor
investors@bombardier.com

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących cyberbezpieczeństwa prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem cybersecurity@bombardier.com

Cyberbezpieczeństwo
Należy zwrócić szczególną uwagę
na cyberbezpieczeństwo wszystkich
działań, aktywnie chroniąc tym
samym informacje firmy Bombardier.
Należy także zrozumieć standardy
Usług informacyjnych (IS)/
technologii informacyjnych (IT) firmy
Bombardier oraz ich przestrzegać,
a także działać zgodnie z zasadami
dotyczącymi cyberbezpieczeństwa,
które są zawarte w naszym programie
edukacyjno-profilaktycznym. Jeśli
jesteś świadkiem zdarzenia z zakresu
cyberbezpieczeństwa, masz obowiązek je
niezwłocznie zgłosić.

Co mam zrobić?
P: O
 trzymałem dzisiaj wiadomość e-mail,
która wydawała mi się nieco dziwna.
Wiem, że nie powinienem był, ale
kliknąłem na link w treści e-maila i
teraz martwię się, że mogło to zagrozić
bezpieczeństwu naszej sieci. Co
powinienem zrobić?

O: Brak odpowiednio wczesnego zgłoszenia
tej kwestii może spowodować, że firma
Bombardier będzie narażona na ryzyko.
Należy niezwłocznie skontaktować się z
zespołem ds. cyberbezpieczeństwa. Im
szybciej zareagujemy na to zagrożenie, tym
większa jest szansa, że uda nam się zapobiec
ewentualnym poważnym szkodom.
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Co mam zrobić?
P: M
 ój brat i ja zakładamy niewielką
firmę zajmującą się aranżacją
ogrodów. W wolnym czasie będę się
zajmował sprawami księgowymi i
marketingiem. Dopiero zaczynamy,
więc nie mamy jeszcze komputerów
ani oprogramowania. Czy poza
godzinami pracy mogę korzystać
ze swojego komputera w firmie
Bombardier do prowadzenia własnej
działalności?
O: Zasobów informatycznych
firmy Bombardier nie należy
wykorzystywać do celów prywatnych,
w szczególności do prowadzenia
własnej działalności, nawet poza
godzinami pracy. W razie wątpliwości
zawsze możesz skontaktować się z
przełożonym, działem IT lub Biurem
ds. Etyki i Zgodności z przepisami.

24
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Należy
U
 stawiać trudne do
odgadnięcia, silne hasła (8–12
znaków).
 awsze blokować
Z
stanowisko pracy przed jego
opuszczeniem (
+ L).
 ieć na względzie własne
M
środowisko i uważać, aby
przypadkowo nie udostępniać
poufnych informacji.
 atychmiast zgłaszać
N
podejrzane wiadomości
lub działania zespołowi ds.
cyberbezpieczeństwa.
 adawać pytania. W
Z
przypadku wątpliwości należy
skontaktować się z zespołem
ds. cyberbezpieczeństwa.

Nie należy
P
 amiętaj: hasła są osobiste i
poufne, nie należy ich udostępniać.
 ie zostawiać urządzeń bez
N
nadzoru i nie narażać ich na
kradzież lub utratę.
 ie instalować nieautoryzowanego
N
oprogramowania ani nie
zmieniać konfiguracji sprzętu
firmy Bombardier; może to
bowiem negatywnie wpłynąć na
poziom bezpieczeństwa.
 ie udostępniać informacji
N
osobistych ani informacji firmy
Bombardier nieuprawnionym
osobom lub stronom.
J eżeli masz najmniejsze
wątpliwości dotyczące
wiarygodności przesłanych
e-maili, nie otwieraj ich
ani nie klikaj linków i nie
otwieraj załączników.

Korzystanie
z zasobów
informatycznych
firmy Bombardier
Zasoby informatyczne firmy Bombardier, w
tym pocztę elektroniczną oraz systemy
internetowe, wolno wykorzystywać tylko do
celów zawodowych celem wsparcia
działalności firmy. Każdy inny rodzaj
wykorzystywania zasobów
informatycznych jest niedozwolony.
Pamiętaj, że wiadomości e-mail mogą
podlegać przechwyceniu i pozostawiają
trwały ślad.
Wszystkie zasoby informatyczne
wykorzystywane do celów zawodowych
muszą stanowić własność firmy
Bombardier, być przez nią dzierżawione
lub licencjonowane, chyba że wyrazi ona
zgodę na inny sposób ich pozyskania. Do
zasobów informatycznych firmy
Bombardier można podłączyć, zarówno
bezpośrednio, jak i pośrednio, jedynie
dozwolone urządzenia stron trzecich, takie
jak komputery lub elementy sieciowe.

Co mam zrobić?
P: Właśnie kupiłem świetne
oprogramowanie na domowy
komputer. Uwielbiam je i mogłoby
mi pomóc szybciej wykonywać
powierzone zadania. Ponieważ kupiłem
już licencję, czy mogę je zainstalować
na komputerze firmy Bombardier?
O: Instalacja prywatnego
oprogramowania spowodowałaby
naruszenie polityki firmy Bombardier.
Co do zasady, bez uzyskania uprzednio
zgody firmy Bombardier na służbowych
komputerach nie należy instalować
oprogramowania z domu ani z żadnego
innego źródła. Nie zezwalamy na
to, aby zapobiec rozprzestrzenianiu
się wirusów, ale również dlatego,
że w przypadku oprogramowania
obowiązują rygorystyczne zasady
dotyczące praw autorskich, różne dla
użytku indywidualnego i firmowego.
Instalacja osobistego oprogramowania
na służbowym komputerze mogłaby
zostać uznana za piractwo, a piractwo
oprogramowania to kradzież,
za którą odpowiedzialność poniosłaby
firma Bombardier.

Wspieranie
uczciwych
praktyk
biznesowych

Przepisy prawa papierów
wartościowych i transakcje papierami
wartościowymi z wykorzystaniem
poufnych informacji
Z zastrzeżeniem nielicznych wyjątków zakup, sprzedaż lub obrót
papierami wartościowymi firmy przez osobę, która posiada istotne,
niejawne informacje na temat danej publicznej spółki są nielegalne;
nielegalne jest również przekazywanie niejawnych, istotnych informacji
jakimkolwiek innym osobom.
Istotne, niejawne informacje definiuje się jako informacje nieznane ogółowi
opinii publicznej, dotyczące firmy, które w przypadku ujawnienia mogłyby
mieć istotny wpływ na inwestorów lub cenę rynkową akcji firmy. Przykłady
tego typu informacji:
nieopublikowane informacje finansowe, w tym kwartalne lub
roczne wyniki finansowe nieujawnione jeszcze opinii publicznej;
nowe, istotne umowy, produkty, patenty lub usługi bądź istotne
utracone kontrakty lub zamówienia;
zmiany w składzie Rady Nadzorczej lub Kierownictwa, w tym
odejście Dyrektora Generalnego, Dyrektora Finansowego,
Dyrektora Operacyjnego lub Prezesa firmy, lub osób na
porównywalnych stanowiskach; oraz
istotne przejęcia lub dysponowanie aktywami, własnością bądź
udziałami joint venture.

Z tego powodu w przypadku
dysponowania istotnymi, niejawnymi
informacjami na temat firmy istnieje zakaz
handlu papierami wartościowymi firmy
Bombardier do czasu, aż ta informacja
zostanie w pełni ujawniona opinii
publicznej i upłynie odpowiedni okres na
rozpowszechnienie jej za pośrednictwem
komunikatów prasowych. Papiery
wartościowe obejmują akcje zwykłe
(takie jak akcje firmy Bombardier klasy
B), akcje uprzywilejowane albo obligacje.
Podobnie w przypadku dysponowania
istotnymi, niejawnymi informacjami na
temat podmiotów trzecich, takich jak
klienci, kontrahenci i dostawcy, istnieje
zakaz obrotu papierami wartościowymi
podmiotów trzecich do czasu, aż ta
informacja zostanie w pełni ujawniona
opinii publicznej i upłynie odpowiedni
okres. Zgodnie z polityką ujawniania
informacji firmy Bombardier informacje
nie są uznawane za „publiczne”, do czasu,
gdy od przekazania informacji do ogólnej
wiadomości upłyną dwa pełne
dni handlowe.
W żadnym wypadku nie należy angażować
się w transakcje zabezpieczające ani
w żadnego rodzaju transakcje opcji

w obrocie publicznym na papierach
wartościowych firmy Bombardier
lub żadne inne formy instrumentów
pochodnych związanych z papierami
wartościowymi Bombardier, w tym opcje
„put” i „call”. Nie należy również nigdy
sprzedawać papierów wartościowych
firmy Bombardier, które nie są naszą
własnością („sprzedaż blankowa”).
Z uwagi na to, iż rozróżnienie pomiędzy
informacjami zdefiniowanymi uprzednio
jako „istotne” i informacjami nieistotnymi

ISTNIEJE RÓWNIEŻ CAŁKOWITY
ZAKAZ PRZEKAZYWANIA
NIEUJAWNIONYCH ISTOTNYCH
INFORMACJI („TIPPING”) NA
TEMAT FIRMY BOMBARDIER
JAKIMKOLWIEK INNYM
OSOBOM, w tym zewnętrznym
doradcom zawodowym, innym
pracownikom firmy Bombardier
lub członkom ich rodzin, chyba
że jest to konieczne w ramach jej
działalności.

może być naprawdę trudne i w celu
uniknięcia wrażenia niestosowności,
pracownik ma obowiązek przestrzegać
następujących zasad:
Przez cały czas należy
powstrzymywać się od
rekomendowania zakupu lub
sprzedaży papierów wartościowych
firmy Bombardier Inc osobom trzecim.
Jeżeli będąc pracownikiem, chcesz
zakupić, sprzedać lub handlować
papierami wartościowymi firmy
Bombardier Inc dla siebie lub w
innym celu, Bombardier stanowczo
zaleca, aby robić to wyłącznie
w trakcie tzw. „okresu karencji”
(nawet jeśli nie jesteś osobiście
bądź rzeczywiście świadomy(a)
istotnych, niepublicznych informacji),
z wyjątkiem transakcji realizowanych
zgodnie z i według automatycznego
planu zakupu papierów
wartościowych lub automatycznego
planu dyspozycji papierów
wartościowych (plan automatyczny),
które obowiązują w danym okresie.
Rada Nadzorcza firmy Bombardier
określiła obecnie okresy
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karencji inwestycyjnej” trwające 25 dni
kalendarzowych i rozpoczynające się
w piątym dniu roboczym od publikacji
kwartalnych lub rocznych sprawozdań
finansowych Bombardier Inc.
Przez cały czas, nawet w ciągu
tego 25-dniowego okresu, nie
możesz prowadzić handlu papierami
wartościowymi firmy Bombardier Inc.
w przypadku świadomości lub dostępu
do wszelkich istotnych, niepublicznych
informacji zgodnie ze wcześniejszą
definicją (i, w takim wypadku, tylko
po upłynięciu dwóch pełnych dni
handlowych po tym, jak informacje
zostaną ujawnione publicznie) lub jeśli
firma Bombardier Inc wystosowała
do swoich pracowników, zgodnie
z korporacyjną polityką ujawniania
informacji lub inną, informację mówiącą o
tym, że handel papierami wartościowymi
Bombardier Inc jest wzbroniony.
Aby uniknąć potencjalnego,
przypadkowego konfliktu z tą polityką
ujawniania informacji, zaleca się,
aby poza planem zakupu akcji przez
pracownika lub automatycznym planem
żadna osoba wewnątrz organizacji,
pracownik ani doradca nie pozostawiał
nierozliczonego zlecenia kupna lub
sprzedaży u brokera.
28
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Polityka
antykorupcyjna
We wszystkich systemach prawnych
korupcja jest uznawana za przestępstwo
kryminalne i podlega karze zgodnie
z obowiązującymi krajowymi i
międzynarodowymi prawami
antykorupcyjnymi, w tym jest też
zagrożona karą więzienia. W żadnym
wypadku ani Ty, ani jakakolwiek osoba
trzecia działająca w imieniu firmy
Bombardier nie może być zaangażowana
w żadną formę korupcji dotyczącą
osób pełniących funkcje publiczne lub
stron prywatnych. Firma Bombardier
przestrzega wszystkich przepisów
antykorupcyjnych i odnośnych praw
obowiązujących w krajach, w których
prowadzi działalność. Należą do nich
między innymi Corruption of Foreign
Public Officials Act (Ustawa o zwalczaniu
korupcji wśród zagranicznych urzędników
państwowych, Kanada), the Bribery Act
(Ustawa o zwalczaniu przekupstwa,
Wielka Brytania) oraz Foreign Corrupt
Practices Act (Ustawa o przeciwdziałaniu
zagranicznym praktykom korupcyjnym,
Stany Zjednoczone).

KORUPCJA to nadużycie
powierzonych uprawnień dla
własnych korzyści. Korupcja może:
 yć pasywna (akceptacja
b
lub żądanie) albo aktywna
(oferowanie lub przyznawanie).
 oże przyjąć wiele różnych
m
form, takich jak na przykład
łapówki, nielegalne prowizje,
niejawne lub inne niezgodne
z prawem zlecenia lub inne
nielegalne bądź nieodpowiednie
płatności i
 ogą być w nią zaangażowane
m
różne podmioty, takie jak
osoby prywatne, firmy, urzędnicy
państwowi bądź pośrednicy.

Przyjmowanie prezentów i zaproszeń
Należy unikać dawania lub otrzymywania
prezentów lub zaproszeń, jeżeli mają
za zadanie w nieodpowiedni sposób
wpłynąć na ocenę odbiorcy i jego
działania lub mogą być tak odebrane.
Ponadto prezentów i zaproszeń nie wolno
nigdy przyjmować lub dawać, jeśli jest to
zabronione w myśl lokalnego prawa lub
przepisów bądź na podstawie wytycznych
organizacji odbiorcy albo darczyńcy.
Nie należy nigdy przyjmować prezentów,
zaproszeń lub innych korzyści od osób
pełniących funkcje publiczne bądź ich

im proponować, postępując tym samym
niezgodnie z obowiązującymi przepisami
lub innymi wytycznymi firmy Bombardier.
Dodatkowo wszelkie próby osób
trzecich mające na celu nieodpowiednie
wpłynięcie na pracowników firmy
Bombardier poprzez wręczanie prezentów
i oferowanie korzyści im samym, członkom
ich rodzin lub osobom z najbliższego
otoczenia należy natychmiast zgłaszać
za pośrednictwem systemu zgłaszania
firmy Bombardier lub dowolnej z osób
wymienionych na stronie 14.

Co mam zrobić?
P: W
 łaśnie dostałem od dostawcy
prezent i wiem, że nie mogę go
przyjąć. Co powinienem zrobić?
O: Poproś o radę przełożonego i, o ile
to możliwe, zwróć prezent dostawcy,
uprzejmie objaśniając obowiązującą
w naszej firmie politykę. Jeżeli zwrot
prezentu jest niemożliwy, umieść go
w przestrzeni wspólnej tak, aby każdy
mógł z niego skorzystać. Możesz
także skontaktować się z Biurem ds.
Etyki i Zgodności z przepisami.

PREZENT może przyjąć formę płatności, napiwku, gratyfikacji, upominku, korzyści (pieniężnej
lub innej) albo przewagi, którą dana osoba oferuje bądź otrzymuje. Może być to towar, sprzęt,
zniżki, gotówka, gratyfikacje, akcje lub udziały. Rozrywkę (zaproszenia) definiuje się jako dowolną
formę udogodnień, w tym takich jak podróż, zakwaterowanie lub zaproszenie, które dana osoba
proponuje bądź otrzymuje. Mogą być to posiłki, pobyty w hotelach, podróż samolotem lub bilety
na wydarzenia sportowe, kulturalne albo społeczne.
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Co mam zrobić?

Darowizny, sponsoring i prośby o datki

P: O
 rganizujemy imprezę firmową,
podczas której zapewnimy naszym
gościom program rozrywkowy i pełny
catering. Wiem, że chcemy wziąć
udział w przetargu dla lokalnego,
publicznego przedsiębiorstwa i myślę,
że dobrze byłoby zaprosić kilkoro
spośród jego przedstawicieli. Czy jest
to dozwolone?

Nigdy nie obiecuj, nie proponuj ani
nie przyjmuj żadnych darowizn lub
sponsoringu, jeżeli mają za zadanie
w nieodpowiedni sposób wpłynąć
na ocenę odbiorcy lub mogą być tak
odebrane. Osobom pełniącym funkcje
publiczne, ich małżonkom, członkom
rodziny lub osobom z najbliższego
kręgu nie należy proponować,
usilnie oferować ani bezpośrednio
przekazywać darowizn lub wsparcia
na zasadzie sponsoringu.

O: W takiej sytuacji proponowanie
jakichkolwiek prezentów, posiłków
lub zaproszeń (rozrywki) osobom
pełniącym funkcje publiczne byłoby
niedozwolone. W większości krajów
obowiązują prawa zabraniające
osobom pełniącym funkcje publiczne
przyjmowania prezentów i zaproszeń
bądź ograniczające taką możliwość.
Twoje zaproszenie mogłoby zostać
odebrane jako łapówka. Oferowanie
łapówki może być przestępstwem.

Bezwzględnie zabroniona jest
bezpośrednia komunikacja z
dostawcami, klientami lub partnerami
w celu wnioskowania o darowizny,
sponsoring, prezenty lub jakąkolwiek
formę wsparcia finansowego
wydarzenia organizowanego na
rzecz firmy Bombardier lub jej
pracowników bez wcześniejszej
zgody Dyrektora ds. Zakupów.

Oszustwo
Oszustwo to nieprawidłowe lub służące do celów przestępczych wykorzystywanie
aktywów firmy lub urządzeń komunikacyjnych w celu celowego oszukiwania stron
trzecich lub firmy dla korzyści finansowych lub innych korzyści osobistych, między
innymi poprzez celowe pominięcie istotnych faktów. Pracownicy lub osoby trzecie
pozostające w relacjach biznesowych z firmą Bombardier, które angażują się w
oszustwa, zostają ukarani zakończeniem stosunku zatrudnienia lub współpracy
biznesowej z firmą Bombardier oraz narażają się na postępowanie karne i cywilne.

Konflikt interesów

Pranie pieniędzy

Co mam zrobić?

Konflikt interesów to dowolna
sytuacja lub okoliczności, w których
osobiste działania lub interesy
kłócą się ze zobowiązaniami wobec
firmy Bombardier. Wykonując
swoje obowiązki należy unikać
konfliktów interesów, zarówno tych
rzeczywistych, jak i domniemanych.

Firma Bombardier utrzymuje relacje z
osobami trzecimi jedynie wówczas, jeśli
ich działalność biznesowa jest zgodna
z prawem, a aktywa finansowe i środki
pieniężne pochodzą z legalnych źródeł.
Wszyscy jesteśmy zobowiązani ściśle
przestrzegać przepisów prawnych w
zakresie zwalczania prania brudnych
pieniędzy, w tym zgłaszać podejrzane
zachowanie osób trzecich, z którymi
prowadzimy interesy. Należy zawsze
przestrzegać wszystkich obowiązujących
zasad związanych z dokumentacją i
księgowością gotówkową, a także innymi
transakcjami i kontraktami.

P: W
 moim zespole właśnie utworzył
się wakat i wiem, że moja siostra
świetnie by się tam sprawdziła. Jest
inteligentna, pracowita i ma duże
doświadczenie w danej dziedzinie. Czy
mogę ją zatrudnić?

W przypadku znalezienia się
w sytuacji stanowiącej konflikt
interesów lub jeśli jesteś świadkiem
takiego konfliktu, zarówno
potencjalnego, jak i rzeczywistego,
masz obowiązek jak najszybciej
poinformować o tym Kierownictwo,
Dział Prawny lub Biuro ds. Etyki i
Zgodności z przepisami.

O: Zatrudnienie siostry spowodowałoby
konflikt interesów. Nie należy
angażować się w proces zatrudniania
bliskich krewnych, a członek rodziny
nie może nigdy Tobie podlegać. Jeżeli
Twoja siostra jest zainteresowana
pracą w firmie Bombardier, możesz
polecić ją na inne stanowiska,
korzystając z naszego oficjalnego
systemu rekomendacyjnego.

Księgi i dokumentacja
Księgi i dokumentacja firmy Bombardier powinny być zawsze kompletne, zgodne z
prawdą i dokładne, a także spełniać wszystkie wymogi prawne i wymogi w zakresie
księgowości. Za sprawą systemów wewnętrznej kontroli firmy Bombardier powinny
dokładnie i zgodnie z prawdą odzwierciedlać stan wszystkich aktywów, zobowiązań,
transakcji i zdarzeń oraz być zgodne z mającymi zastosowanie zasadami księgowości.
Należy zawsze zarządzać księgami i dokumentami, przechowywać je i archiwizować,
zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej, zgodnie z uznanymi zasadami i
wymogami prawnymi.
BOMBARDIER KODEKS ETYKI
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Odpowiedzialne postępowanie
w stosunku do stron trzecich

Co mam zrobić?
Zgodność z przepisami
dotyczącymi konkurencji
W toku swojej działalności biznesowej
firma Bombardier przestrzega praw
dotyczących konkurencji oraz przepisów
antymonopolowych. Nigdy nie wolno
wdrażać, ani przyczyniać się do praktyk
ograniczających konkurencję w sposób
niezgodny z prawem, takich jak np.
z mowa cenowa;
p
 odział rynku (np. podział produktów,
usług, klientów i/lub obszarów);
u
 dostępnianie danych na temat cen (np.
oferty cenowe odnośnie produktów i
usług);

Q: W zeszłym tygodniu uczestniczyłem w
konferencji branżowej. Inny uczestnik
pozostawił poufne dokumenty dotyczące
przetargu, w którym uczestniczy także
firma Bombardier. Konferencja odbywała
się w kraju, w którym nie ma przepisów
dotyczących konkurencji. Co ryzykuję,
jeśli zapoznam się z dokumentami i
wykorzystam ich treść do polepszenia
naszej oferty w celu zwiększenia szansy na
wygranie przetargu?
A: I nformacje zawarte w tych dokumentach
nie są publiczne i nie uzyskano
ich za pośrednictwem oficjalnych
kanałów. Nawet jeśli w niektórych
systemach prawnych nie egzekwuje
się praw związanych z konkurencją,
prawa związane z konkurencją i
międzynarodowe przepisy mają zasięg
globalny i firma Bombardier, będąca

g
 rupowe bojkoty dostawców lub
usługodawców;
u
 czestnictwo w nieuczciwym i
opartym na zmowie ustalaniu norm
przemysłowych mającym na celu
dyskryminowanie konkurentów;
u
 niemożliwianie dostępu do zasobów
(w tym zakaz rekrutacji lub zakaz
współpracy z zasobami ludzkimi);

w
 szelkie zachowania
monopolistyczne, oraz o
charakterze zmowy lub spisku,
nakierowane na ograniczenie
konkurencji, w tym zmowy
przetargowe; lub

światowym przedsiębiorstwem, musi ich
przestrzegać. Wzięcie tych dokumentów
lub wykorzystanie informacji, do których
masz dostęp, byłoby uznane za działanie
naruszające zasady uczciwej konkurencji.
Mogłoby to zatem poskutkować
konsekwencjami natury prawnej, w
tym również karą więzienia. Ten rodzaj
nieetycznego zachowania oraz nieuczciwej
praktyki biznesowej stanowi naruszenie
Kodeksu Etyki. Oprócz wszystkich
osobistych konsekwencji należy zawsze
zwracać szczególną uwagę na potencjalny
wpływ danej decyzji na firmę Bombardier
i jej wizerunek.

W przypadku dostrzeżenia
lub doświadczenia zachowania
stanowiącego przejaw
nieuczciwej konkurencji ze strony
pracownika firmy Bombardier lub
strony trzeciej, która pozostaje z
nią w stosunkach biznesowych,
należy niezwłocznie
poinformować Biuro ds. Etyki i
Zgodności z przepisami.

s zpiegostwo przemysłowe.
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Zgodność z
przepisami celnymi,
kontrolą eksportu
i przestrzeganie
embarga
Firma Bombardier przestrzega wszystkich
obowiązujących praw i przepisów w
zakresie kontroli eksportu oraz przepisów
celnych w krajach, w których prowadzi
działalność, a także przestrzega
nałożonych sankcji ekonomicznych.
W żadnym wypadku nie wolno
realizować sprzedaży lub innego
transferu lub re-transferu produktów,
usług lub technologii, które stanowią
naruszenia obowiązujących przepisów
dotyczących kontroli eksportu, embarga,
sankcji ekonomicznych lub przepisów
celnych i regulacji. Należy zachować
szczególną ostrożność, unikając transakcji
lub ujawniania informacji obywatelom
innych krajów lub jednostkom objętym
ograniczeniom w zakresie kontroli eksportu.
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Rządy i lobbing

Działalność polityczna

Z uwagi na międzynarodowy i
zróżnicowany profil działalności
firma Bombardier podlega wielu
krajowym i lokalnym prawom oraz
przepisom. Przy współpracy z różnymi
rządami i urzędami regulacyjnymi
firma Bombardier i jej pracownicy
powinni przestrzegać wszystkich
zobowiązań prawnych i zobowiązań
wynikających z umowy. Ty i inne
osoby trzecie współpracujące z
urzędnikami państwowymi lub
innymi przedstawicielami Rządu oraz
negocjujące kontrakty w imieniu firmy
Bombardier jesteście odpowiedzialni
za to, aby zapoznać się ze wszystkimi
obowiązującymi prawami i przepisami,
w tym tymi dotyczącymi lobbingu,
oraz ich przestrzegać.

Jako pracownik firmy Bombardier
możesz, w granicach obowiązującego
prawa, angażować się w legalną
działalność polityczną, pod warunkiem,
że będzie się to odbywało poza
czasem pracy, bez wykorzystywania
mienia i zasobów firmy Bombardier.
Możesz uczestniczyć w wyborach lub
ubiegać się o inny urząd o charakterze
politycznym, lecz musisz poinformować
o tym swojego przełożonego bądź Biuro
ds. Etyki i Zgodności z przepisami oraz
wspólnie z nimi omówić wpływ, jaki owo
zaangażowanie może mieć na Twoje
obowiązki w firmie Bombardier. Możesz
wyrażać swoje poglądy na ważne
tematy publiczne lub te dotyczące
społeczności, lecz zawsze musisz
zastrzegać, że Twoje opinie nie są
tożsame z opiniami firmy Bombardier.
Firma Bombardier i jej pracownicy
przestrzegają wszystkich praw i
przepisów dotyczących wpłat na cele
polityczne w każdym systemie prawnym,
w którym firma prowadzi działalność.

