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Etyczne przedsiębiorstwo

Firma Brunswick utrzymuje stanowcze zobowiązanie do uczciwego prowadzenia 
działalności biznesowej. Kodeks postępowania firmy Brunswick jest praktycznym  
przewodnikiem uzupełnionym o pożyteczne porady, dzięki którym każdy pracownik 
będzie mógł podejmować inteligentne i etyczne decyzje. Kodeks postępowania obejmuje 
wiele różnych tematów związanych z naszymi wartościami, a także zapewnia zgodność 
z przepisami prawa. Zachęcamy każdą osobę do częstego przeglądania Kodeksu 
postępowania oraz korzystania z niego jako ze źródła odpowiedzi na pojawiające się 
pytania, które można jednocześnie skonsultować z Biurem ds. Etyki naszej firmy.

Strategiczne filary, na których opiera się nasza firma, pozwalają nam rozwijać i 
przekształcać nasze globalne przedsiębiorstwo, zachowując głęboko zakorzenione 
wartości etyczne. Aby „Być najlepszym partnerem”, musimy postępować uczciwie, 
dokonując właściwych wyborów oraz ponosząc za nie odpowiedzialność. Działając 
uczciwie, poprawiamy naszą reputację w oczach akcjonariuszy, klientów, sprzedawców, 
partnerów biznesowych, dostawców, społeczności, przedstawicieli instytucji rządowych 
oraz współpracowników.

Doceniając różnice, jakie występują między nami, w ramach firmy, a także w kontaktach  
z partnerami biznesowymi oraz klientami, jak również traktując każdą osobę z  
szacunkiem, godnością i uczciwością, możemy promować „Zwycięską kulturę” naszej 
firmy. Dobre warunki pracy sprzyjają budowaniu wzajemnego zaufania i szacunku, a 
także jednocześnie zachęcają do współpracy opartej na otwartych i szczerych rozmowach.

Ponieważ dążymy także do umocnienia naszej pozycji jako „Lidera w dziedzinie 
produktów”, zawsze staramy się robić to, co należy i zapewniać naszej firmie korzystne 
efekty naszych działań. Prowadząc firmy skupione w ramach naszego przedsiębiorstwa, 
zyskujemy zaufanie dzięki temu, że przyjmujemy odpowiedzialność, zapewniamy 
zrównoważoną wartość i ciągle spełniamy swoje zobowiązania. 

Wszystkie wartości etyczne, powiązane ze strategicznymi filarami naszej firmy, są 
uwzględnione w Kodeksie postępowania firmy Brunswick i stanowią podstawę  
uczciwej działalności biznesowej, którą zobowiązujemy się prowadzić. Uczciwość 
wymaga odwagi moralnej, a także pomaga nam we właściwej realizacji swoich celów.

Z poważaniem,

Mark D. Schwabero
Przewodniczący zarządu i dyrektor naczelny

Brunswick Corporation 
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WSTĘP
Uczciwość leży u podstaw wszystkich naszych działań na całym świecie. Kodeks postępowania firmy Brunswick 
Corporation pomaga zdefiniować sposób, w jaki powinniśmy postępować jako jej globalni przedstawiciele. 
Wszyscy ponosimy osobistą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad Kodeksu, regulaminów Firmy  
oraz przepisów prawa. Naruszenia mogą prowadzić do podjęcia działań dyscyplinarnych (z rozwiązaniem 
stosunku pracy włącznie). 

Ponieważ nasz sukces jest ściśle związany z naszą reputacją, obowiązkiem nas wszystkich jest dbanie 
o nią. Kultywując promowanie kultury etyki i zgodności, zwiększamy nasze szanse na odniesienie sukcesu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KODEKSU POSTĘPOWANIA
Termin „Brunswick” wykorzystywany w niniejszym dokumencie odnosi się do firmy Brunswick Corporation, 
jej oddziałów, jednostek zależnych oraz stowarzyszonych na całym świecie. Kodeks postępowania dotyczy 
wszystkich pracowników firmy Brunswick oraz, w stosownym zakresie, zarządu, sprzedawców, dostawców  
i przedstawicieli. 

Kodeks postępowania nie jest umową i nie zmienia stosunku między firmą Brunswick a jej  
pracownikami, ani nie gwarantuje zatrudnienia na żaden określony czas. Firma może wprowadzać zmiany  
lub poprawki w Kodeksie w dowolnym momencie.

Firma podlega przepisom prawa wielu krajów na całym świecie. Pracownicy muszą przestrzegać 
wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji. Jeśli którekolwiek z postanowień Kodeksu 
postępowania lub innych zasad stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem, to prawo to ma charakter  
nadrzędny. Kodeks postępowania zastępuje przewodnik Jak dokonać właściwego wyboru: Przewodnik 
postępowania w miejscu pracy firmy Brunswick („Przewodnik”). Wszystkie odniesienia do Przewodnika  
w zasadach firmy Brunswick stanowią odniesienia do takich samych tematów w Kodeksie postępowania.  
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Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa

I nwestorzy, wierzyciele oraz inne osoby wykazują uzasadnione zainteresowanie  
prawdziwością naszych informacji finansowych i księgowych. Firma Brunswick 

bardzo poważnie podchodzi do kwestii przygotowywania prawdziwych, kompletnych  
i dokładnych raportów finansowych i dokumentacji księgowej, a także wprowadzania 
odpowiednich systemów kontroli.  

Należy zawsze dokumentować i klasyfikować transakcje w odpowiednim okresie obrachunkowym, 
odpowiednim dziale i na odpowiednim koncie. Należy upewnić się, że wszystkie raporty składane organom 
regulacyjnym są wyczerpujące, prawdziwe, dokładne, zrozumiałe i przekazywane na czas. Nie należy 
fałszować ani zmieniać natury transakcji. 

Odpowiednie prowadzenie dokumentacji oznacza nie tylko dokumentację udostępnianą stronom 
trzecim, ale również dokumentację wewnętrzną (na przykład raporty dotyczące czasu pracy, zestawienia 
wydatków, formularze świadczeń oraz materiały dotyczące aplikacji na dane stanowisko). Nigdy nie należy 
oszukiwać innych osób ani przedstawiać faktów w niewłaściwym świetle. Oszukańcze działanie nie jest 
błędem — to celowe przedstawianie faktów w niewłaściwym świetle lub ich zatajanie. Firma Brunswick 
nie toleruje pracowników, którzy biorą udział w działaniach mających na celu pozbawienie innych osób 
pieniędzy lub własności. 

 KOMPENDIUM WIEDZY

Przykłady niewłaściwego prowadzenia dokumentacji oraz stosowania środków kontroli

 Kierownik ds. sprzedaży oszacował, że w tym miesiącu nie uda mu się osiągnąć celów sprzedażowych. 
Aby zniwelować tę różnicę, wynajmuje magazyn w celu złożenia tam towaru, a następnie dokumentuje 
wysyłkę do tego magazynu jako sprzedaż.

 Kierownik ds. fakturowania nie sprawdza zapisków księgowych pod koniec każdego miesiąca  
rozliczeniowego celem upewnienia się, że sprzedaż została zaksięgowana we właściwym okresie.

 Kierownik dokonuje zmian w fakturze z poprzedniego kwartału, aby stworzyć wrażenie, że musi ona 
zostać zapłacona w tym kwartale. Dzięki temu budżet będzie się zgadzał.

Przykłady oszustw

 Fałszowanie lub przerabianie czeków.

 Fałszowanie raportów.

 Pracownik pokrywający wydatki osobiste pieniędzmi z firmowej karty kredytowej. 

 Zaniżanie lub wyolbrzymianie zobowiązań lub aktywów.

 Podwyższanie wyników sprzedaży na koniec roku poprzez wysyłkę towarów, o których wiadomo, że są 
wadliwe lub nie spełniają warunków i zostaną zwrócone.

 Podawanie fałszywych informacji w zestawieniach wydatków dotyczących podróży i rozrywek.

 Monter łodzi, który oznacza pewne części jako uszkodzone, a następnie zabiera je do domu. Z czasem 
zbiera ich tyle, że może zbudować własną łódź.

 Zmienianie, usuwanie lub niszczenie dokumentów, jeśli nie jest to zgodne z zasadami.

 Inżynier kopiujący oprogramowanie na wiele komputerów Firmy, chociaż została zakupiona tylko jedna 
licencja/kopia oprogramowania.

 Sprzeniewierzanie majątku lub nadużywanie własności Firmy.

 Pracownik przedstawiający zestawienie wydatków, w których uwzględnione są wydatki związane z 
podróżą osobistą.
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Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:  Niedawno dowiedziałem się, że niektóre płatności, odnotowane jako reklama, w rzeczywistości 
zostały przeznaczone na rozrywkę. Kwota wydatków się zgadza. Czy niepoprawne zakodowanie stanowi 
problem?

ODPOWIEDŹ:  Tak. Nasze księgi rachunkowe muszą być szczegółowe i w pełni odzwierciedlać naturę wszystkich 
transakcji. Fałszywe transakcje lub przedstawianie informacji finansowych w niewłaściwym świetle stanowi 
naruszenie Kodeksu postępowania i zasad firmy Brunswick, a także potencjalne naruszenie przepisów 
prawa.

PYTANIE:  W ostatnim czasie odbyłem podróż służbową połączoną z podróżą osobistą. Przypadkiem 
skorzystałem z firmowej karty kredytowej, aby zapłacić za obiad dla rodziny. Co powinienem zrobić?

ODPOWIEDŹ:  Firmowe karty kredytowe służą do pokrywania wyłącznie wydatków biznesowych. Jeśli  
przypadkiem pokryto wydatek osobisty pieniędzmi z firmowej karty kredytowej, należy odpowiednio 
udokumentować ten wydatek jako osobisty na swoim koncie. Należy też zwrócić pełną kwotę w  
odpowiednim czasie.  

PYTANIE:  Zostałem poproszony przez mojego przełożonego o podpisanie raportu finansowego. Uważam,  
że nie jest on do końca poprawny, jednak przełożony twierdzi inaczej. Co powinienem zrobić?  

ODPOWIEDŹ:  Nigdy nie należy podpisywać dokumentacji biznesowej, jeśli istnieje podejrzenie, że jest on 
niekompletna, niedokładna bądź fałszywa. Firma zabrania także przełożonym i wszelkim innym  
osobom wywieranie wpływu na pracowników, manipulowanie nimi i przymuszanie ich do przedstawiania 
niepoprawnej dokumentacji. Swoimi obawami należy podzielić się z przełożonym i/ lub je zgłosić Firmie  
w jeden ze sposobów opisanych w Kodeksie postępowania.

PYTANIE:  Przygotowuję raporty finansowe na potrzeby przeprowadzenia kontroli drugiego kwartału. Nasz 
zespół sprzedażowy pracuje nad sfinalizowaniem sprzedaży, która zostanie domknięta w pierwszym  
tygodniu trzeciego kwartału. Czy mając pewność, że transakcja zostanie sfinalizowana, mogę 
zaksięgować dochód z tej transakcji w przychodach za drugi kwartał? 

ODPOWIEDŹ:  Nie. Jest to oszustwo i fałszowanie danych finansowych, co jest wbrew Kodeksowi postępowania 
i zasadom Firmy. Wszystkie rejestrowane informacje finansowe muszą być kompletne i dokładne.

PYTANIE:  Staram się o awans i w moim podaniu wpisałem, że posiadam tytuł licencjata, choć w rzeczywistości 
go nie mam. Niewiele brakowało, abym zdobył ten tytuł, a poza tym zaliczyłem wszystkie najważniejsze 
kursy i zajęcia. Czy powinienem sprostować tę informację?

ODPOWIEDŹ:  Tak. Podanie informacji o stopniu naukowym, którego się w rzeczywistości nie posiada, jest 
działaniem oszukańczym. Należy poinformować kierownika odpowiedzialnego za rekrutację o swoim 
nieuczciwym postępowaniu oraz o tym, że tak naprawdę nie posiada się tytułu naukowego.

PYTANIE:  Podczas ostatniej podróży służbowej planowałem pojechać taksówką z lotniska do hotelu, jednak  
okazało się, że hotel zapewnił mi bezpłatny transfer. Czy mogę uwzględnić 20 USD, które chciałem 
przeznaczyć na taksówkę, w moim zestawieniu wydatków?

ODPOWIEDŹ:  Nie. Oszustwem jest odnotowanie w zestawieniu wydatków pozycji dotyczącej kosztu, który  
tak naprawdę nie został poniesiony podczas podróży służbowej.

Powiązane Zasady

Podlegające zwrotowi koszty podróży i wydatki biznesowe (X.00.02)

Zasady zgłaszania nieprawidłowości (E.02.03)

Przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu (L.01.03)

Uczciwość w kwestii produktów i finansów    6



Informacje poufne

W celu skutecznego wykonywania naszych obowiązków możemy od czasu do czasu  
uzyskiwać dostęp do informacji, które nie są dostępne dla osób spoza firmy 

Brunswick. Często takie niepubliczne informacje, lub inaczej „informacje poufne”, takie 
jak na przykład pewne dane finansowe, materiały techniczne czy plany na przyszłość, 
mają istotne znaczenie lub mogłyby mieć wpływ na decyzję danej osoby dotyczącą 
kupna, sprzedaży lub zachowania papierów wartościowych. 

Każda osoba będąca w posiadaniu istotnych informacji poufnych na temat firmy Brunswick, np. 
pracownik, dostawca, klient lub konkurencja, musi zachować ich poufność i nie może wykorzystać ich w 
celu uzyskania korzyści osobistych lub w celu zapewnienia korzyści innym osobom lub podmiotom. Handel 
papierami wartościowymi firmy Brunswick (takimi jak akcje zwykłe, opcje lub inne zbywalne papiery 
wartościowe) albo wszelkimi innymi papierami wartościowymi firmy opierający się na posiadaniu informacji 
poufnych lub dzielenie się takimi informacjami poufnymi z innymi osobami, aby mogły handlować papierami 
wartościowymi, jest nie tylko niesprawiedliwe i nieuczciwe, lecz także nielegalne. Nie ma znaczenia, czy 
istotne informacje poufne zostaną udostępnione celowo czy nieumyślnie, a także w jaki sposób zostały one 
udostępnione — bezpośrednio, pisemnie, przez internet lub pocztą elektroniczną (w ramach Firmy lub  
poza nią). Dzielenie się takimi informacjami, aby inne osoby mogły handlować papierami wartościowymi 
firmy Brunswick, jest niezgodne z prawem. 

Firma Brunswick ujawnia informacje do wiadomości publicznej w formie komunikatu prasowego  
i/lub składając raporty w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Następnie informacje te są 
publikowane w witrynie www.brunswick.com. Po ujawnieniu informacji w odpowiedni sposób członkowie 
zarządu, pracownicy oraz ich najbliższa rodzina i członkowie gospodarstwa domowego muszą odczekać 
jeden pełny dzień roboczy po podaniu informacji do wiadomości publicznej przed dokonaniem transakcji 
kupna lub sprzedaży papierów wartościowych firmy Brunswick. 

KONTAKT Z MEDIAMI I KRĘGAMI FINANSOWYMI
Pracownicy firmy Brunswick nie powinni wydawać żadnych publicznych oświadczeń w mediach w imieniu 
Firmy bez uzyskania wcześniejszej wyraźnej zgody członków kierownictwa wyższego szczebla. W każdym 
Oddziale są zatrudnieni pracownicy odpowiedzialni za udzielanie informacji na temat tego Oddziału i  
wytwarzanych przez niego produktów. Takie osoby pracują zwykle w Dziale Public Relations, Dziale  
marketingu lub są to kierownicy wyższego szczebla. Stosując określone wytyczne, jedynie wyznaczeni  
pracownicy są upoważnieni do podawania do wiadomości publicznej pewnych informacji prasie, analitykom  
i innym osobom spoza Firmy oraz do odpowiadania na prośby o podanie informacji. 

Wszelkie prośby o podanie informacji dotyczących finansów lub informacji, które mogłyby mieć 
wpływ na cenę akcji Firmy, muszą być przekazywane do Działu kontaktów korporacyjnych i z inwestorami 
firmy Brunswick.

 KOMPENDIUM WIEDZY

Przykłady istotnych informacji poufnych

Za istotne informacje poufne uznaje się informacje, które inwestor może uznać za ważne podczas  
podejmowania decyzji o kupnie, sprzedaży lub zachowaniu papierów wartościowych. Należą do nich:

 wyniki finansowe, prognozy i przewidywania.

 zmiany w strukturze zarządzania.

 decyzje strategiczne.

 zamiar wyemitowania papierów wartościowych.
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 przejęcia, fuzje lub zbycie aktywów.

 wiedza o przyznaniu poważnych umów kupna-sprzedaży.

 znaczące zmiany w prognozach dochodów lub zasadach wypłaty dywidendy.

 trwające postępowania sądowe lub zagrożenia wszczęciem postępowania sądowego.

 nieuchronnie zbliżające się bankructwo lub istnienie poważnych problemów z płynnością finansową.

 utrata kluczowych członków kadry kierowniczej, sprzedawców lub dużych klientów.

 wykupy akcji własnych.

 dochodzenia prowadzone przez rząd.

 wycofanie produktów.

 zmiany znaczących klientów.

 nowe projekty produktów lub strategie.

 plany rozwoju działalności.

Przykłady niewłaściwego użycia istotnych informacji poufnych

 Podczas lunchu kierownik fabryki dowiaduje się o potencjalnym przejęciu, które poprawi udziały firmy 
Brunswick w rynku i jej przyszłą rentowność. Zaraz po posiłku kierownik wraca do biura i dzwoni do 
swego maklera z poleceniem zakupu dodatkowych akcji Firmy.

 Tydzień przed podaniem do wiadomości publicznej przez Firmę informacji o niższych niż oczekiwane 
dochodach pracownik działu finansowego dzwoni do swojego ojca i zachęca go do sprzedaży akcji firmy 
Brunswick.

 Pracownik wchodzi w posiadanie informacji, że firma Brunswick rozważa przejęcie małej, notowanej na 
giełdzie firmy zajmującej się produkcją silników, i publikuje wiadomość w serwisie Facebook, w której 
namawia swoich znajomych do pozyskania akcji tej małej firmy. 

 W ramach wykonywania swoich obowiązków pracownik dowiaduje się, że jeden z głównych klientów 
planuje rozwój na dużą skalę i kupi produkty Brunswick warte miliony dolarów. Pracownik niezwłocznie 
kupuje akcje firmy klienta.

Przykłady niewłaściwych reakcji na prośby o udzielenie informacji

 Analityk finansowy pyta kierownika ds. marketingu firmy Brunswick o udział Firmy w rynku. Kierownik 
udziela informacji o bieżących planach marketingowych, planach na przyszłość oraz przedstawia  
prognozy.

 Inżynier pracujący w Dziale badań i rozwoju opisuje magazynowi branżowemu sposób opracowania 
nowego produktu, nie uzyskując uprzednio upoważnienia do przeprowadzenia rozmowy z  
dziennikarzem.

 Kierownik fabryki mówi dziennikarzowi, że zadzwoni do niego, jeśli dowie się o planach dotyczących 
przejęcia innej firmy. 
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Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:  Posiadam pewne informacje dotyczące wyników finansowych firmy Brunswick za kwartał, ponieważ 
jestem pracownikiem Działu finansów. Chciałbym poczynić pewne zmiany dotyczące alokacji aktywów  
w moim funduszu emerytalnym, ale obejmuje on akcje firmy Brunswick, a ja chciałbym kupić więcej  
akcji Firmy. Czy mogę to zrobić?

ODPOWIEDŹ:  Nie. W przypadku posiadania istotnych, niepodanych do wiadomości publicznej informacji na 
temat firmy Brunswick, zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych dotyczącym papierów wartościowych 
zabronione jest kupowanie i sprzedawanie papierów wartościowych firmy Brunswick, w tym tych 
znajdujących się w planach emerytalnych. Dyrektorów i członków zarządu również obowiązują  
dodatkowe ograniczenia dotyczące możliwości przeprowadzania transakcji papierami wartościowymi 
firmy Brunswick.

PYTANIE:  Jeśli planowałem transakcję, zanim wszedłem w posiadanie istotnych informacji poufnych,  
czy wciąż mogę zrealizować tę transakcję?

ODPOWIEDŹ:  Nie. Transakcje akcjami Firmy przeprowadzane przez osobę posiadającą istotne, niepodane do 
wiadomości publicznej informacje zostaną uznane za transakcje przeprowadzane w oparciu o te  
informacje, nawet jeśli te informacje poufne nie stanowiły znaczącego czynnika podczas podejmowania 
decyzji dotyczącej przeprowadzenia transakcji.

PYTANIE:  Pracuję w Dziale finansów i często rozmawiam o działalności Firmy z małżonką. Czy jest to  
naruszenie jakichś przepisów? Od czasu do czasu ujawniam niepodane do wiadomości publicznej  
informacje, ale moja małżonka wie, że nie może ich przekazywać innym osobom.

ODPOWIEDŹ:  Jest to problem, który może okazać się kosztowny zarówno dla takiego pracownika, jak i dla 
Firmy. W takiej ODPOWIEDŹ:  sytuacji, jeśli małżonka tego pracownika kiedykolwiek wykorzystałaby  
istotne, niepodane do publicznej wiadomości informacje przekazane jej przez męża w celu kupna lub 
sprzedaży papierów wartościowych lub udostępniłaby te informacje sąsiadowi lub znajomemu,  
oboje małżonków może zostać oskarżonych o wykorzystanie w obrocie papierami wartościowymi  
informacji poufnych. Pracownik nie powinien przekazywać żadnych informacji niepodanych do 
wiadomości publicznej współmałżonkowi ani innym osobom spoza firmy Brunswick.

Powiązane Zasady

Ujawnienie informacji i handel papierami wartościowymi (L.01.01)

Ujawnienie informacji mediom i kręgom finansowym (C.02.03)

Media społecznościowe (H.01.05)

Zasady zgłaszania nieprawidłowości (E.02.03)
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Bezpieczeństwo i jakość produktów

K onsumenci na całym świecie wybierają marki należące do Brunswick z uwagi  
na ich jakość i niezawodność. Niezwykle istotne jest, aby produkty firmy Brunswick 

utrzymywały swoją dobrą reputację. Nigdy nie sprzedamy produktu, co do którego  
nie będziemy mieli pewności, że jest wysokiej jakości i jest bezpieczny, gdy korzysta się 
z niego w odpowiedni sposób.  

Zapewnianie bezpieczeństwa produktów należy do obowiązków każdego pracownika Firmy, 
niezależnie od miejsca pracy. Firma Brunswick oczekuje, że jej pracownicy będą zgłaszać wszelkie problemy 
związane z kwestią bezpieczeństwa, defekty lub wadliwe działanie jakiegokolwiek produktu wytwarzanego 
przez Firmę członkom lokalnej kadry kierowniczej lub zgodnie z procedurami obowiązującymi w oddziale. 
Nigdy nie należy podejmować decyzji, które mogłyby podważyć zaufanie, jakim konsumenci darzą nasze 
produkty. Nasz nieustanny sukces opiera się na przekraczaniu oczekiwań naszych klientów dotyczących 
jakości oraz zapewnianiu najlepszej jakości wszystkiego, co robimy.

 KOMPENDIUM WIEDZY

Przykłady właściwego zgłaszania kwestii związanych z bezpieczeństwem  
i jakością produktów

 Pracownik Działu obsługi klienta odbiera telefon od klienta, który zgłasza, że jeden z produktów Firmy 
połamał się podczas użycia, kalecząc go. Pracownik ten uzyskuje od klienta jak najwięcej informacji  
i natychmiast zgłasza sprawę swemu przełożonemu.

 Inżynier zauważa, że usprawnienie, nad którym pracuje, może stanowić potencjalne zagrożenie 
bezpieczeństwa, jeśli klienci nie zostaną odpowiednio poinformowani o różnicy w stosunku do pierwotnej  
wersji produktu. Inżynier kontaktuje się ze swoim przełożonym w celu omówienia tej kwestii.

 Pracownik linii produkcyjnej zauważa, że wąż od nowego dostawcy nie mocuje się bezpiecznie na 
produkcie Firmy. Podejrzewa, że wibracja silnika może spowodować zsunięcie się węża, i informuje  
swego przełożonego o potrzebie dokładniejszego zbadania nowej części.

Przykłady niewywiązywania się z obowiązku wzięcia odpowiedzialności za  
bezpieczeństwo produktów

 Klient poinformował przedstawiciela handlowego, że nie będzie już kupować produktów Firmy,  
ponieważ „przyczyniają się one do powstawania obrażeń u osób z nich korzystających”. Przedstawiciel 
uznał, że ta skarga jest za mało precyzyjna, i nie zgłosił jej przełożonemu.

 Kierownik w dziale spedycji słyszy od kilkorga swoich pracowników, że opakowanie jednego z produktów  
jest źle zaprojektowane i produkt może ulec uszkodzeniu podczas transportu oraz powodować późniejsze 
problemy. Aby nie powodować opóźnień w dostawach, kierownik mówi pracownikom, aby starali się w 
najlepszy sposób wykorzystać materiały przeznaczone do robienia opakowań, które mają do dyspozycji.

 Pracownik zauważa znaczący wzrost liczby roszczeń gwarancyjnych dotyczących zepsutego elementu. 
Stwierdza, że awaria tego elementu może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Jednak z uwagi na fakt,  
iż jest zajęty, ignoruje ten problem. 
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Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:  Firma zaczęła używać nowej etykiety ostrzegawczej, ale zauważyłem, że napisy na niej umieszczone 
zmywają się pod wpływem produkowanych przez nas środków czystości. Czy można używać tych  
etykiet?

ODPOWIEDŹ:  Nie. Ostrzeganie naszych klientów jest niezwykle ważne. Problem ten należy niezwłocznie  
zgłosić członkom lokalnej kadry kierowniczej w celu podjęcia odpowiednich działań naprawczych.  

PYTANIE:  Zauważyłem, że moi współpracownicy stosują skróty myślowe podczas sporządzania dokumentacji 
inżynierskiej. Obawiam się, że będzie to miało wpływ na proces produkcji. Co powinienem zrobić?

ODPOWIEDŹ:  Należy zgłosić ten problem. Ważne jest, aby projekty były dokładne i kompletne.

PYTANIE:  Zauważyłem, że element nie został zamontowany zgodnie z procesem opisanym w dokumentacji. 
Sprawdziłem inne produkty i okazało się, że we wszystkich element ten został zamontowany prawidłowo. 
Czy powinienem poprawnie zamontować ten element w tym jednym produkcie i przejść nad tą sprawą  
do porządku dziennego?

ODPOWIEDŹ:  Nie. Należy poinformować o tej sytuacji przełożonego lub kierownika, aby mogli zbadać  
tę sprawę. Zrozumienie, jak doszło do błędu, jest istotne dla poprawienia wadliwie zamontowanego  
elementu.
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Przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu

F irma Brunswick zachowuje najwyższy możliwy poziom uczciwości podczas  
kontaktów z przedstawicielami instytucji rządowych i sektora prywatnego. Surowo 

zabronione jest oferowanie, dawanie i obiecywanie łapówek oraz zezwalanie na  
nie i przekupywanie innych osób. Zasada ta obowiązuje na całym świecie. Co więcej, 
fałszywe, nieprecyzyjne, niepełne lub wprowadzające w błąd sprawozdania bądź 
dokumenty mogą skutkować dotkliwymi karami i stanowią naruszenie zasad firmy 
Brunswick.

Dowodzimy naszej uczciwości, odmawiając wręczania prezentów i oferowania płatności, które mają 
na celu wywarcie wpływu na podejmowanie decyzji biznesowych lub które mogłyby wpłynąć na podjęcie 
takich decyzji. W wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, zabrania się uiszczania niewłaściwych 
płatności na rzecz przedstawicieli instytucji rządowych i przekupywania ich w jakikolwiek sposób. Sankcje  
za naruszenie tych przepisów mogą być surowe. Zaliczyć do nich można znaczne kary grzywny nakładane  
na pojedyncze osoby lub firmę, a także karę pozbawienia wolności. 

Firma Brunswick nie zatrudni strony trzeciej ani nie będzie współpracować ze stroną trzecią, która 
będzie oferować lub wręczać łapówki podczas działania w imieniu naszej firmy. Nasi dostawcy, kontrahenci, 
konsultanci i inni partnerzy handlowi mają obowiązek przestrzegać standardów obowiązujących w  
firmie Brunswick. Biorąc udział w wyborze stron trzecich lub nadzorując strony trzecie, należy upewnić się,  
że przed rozpoczęciem z nimi współpracy biznesowej została przeprowadzona analiza due diligence 
(należytej staranności). 

 KOMPENDIUM WIEDZY

Przykłady naruszenia Zasad antyłapówkarskich i antykorupcyjnych

 Rada miejska głosuje w sprawie dużego nabytku i bierze pod uwagę produkty Life Fitness. Kierownik z 
Firmy oferuje członkowi rady bieżnię w zamian za jego poparcie w głosowaniu.

 Kierownik projektu wręcza gotówkę urzędnikowi z rady decydującej o zagospodarowaniu  
przestrzennym, aby zapewnić Firmie określone umowy na łodzie. 

 Sprzedawca składający ofertę kontraktową Firmie oferuje pracownikowi działu zaopatrzenia „opłatę” 
za przekazanie informacji niedostępnych dla innych biorących udział w przetargu, w tym o najlepszej 
złożonej ofercie.

Przykłady nieprawidłowości w księgach rachunkowych i dokumentacji, które stanowią  
naruszenie Zasad antyłapówkarskich i antykorupcyjnych

 Wprowadzanie do dokumentacji nieprawidłowych zapisów na temat płatności, które były dokonane na 
rzecz danej osoby, a w rzeczywistości płatność ta została dokonana na rzecz kogoś innego.

 Przesyłanie zestawień wydatków, które nieprecyzyjnie odzwierciedlają prawdziwy charakter  
wydatków, jak np. podanie w zestawieniu nieprawdziwej liczby osób biorących udział w posiłku (które  
w rzeczywistości nie brały w nim udziału), aby sprawić wrażenie, że drogi posiłek tak naprawdę był  
skromny.

 Wystawienie faktury sprzedaży z wcześniejszą datą, aby zarejestrować sprzedaż w poprzednim  
kwartale.
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Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:  Kim jest przedstawiciel instytucji rządowej?

ODPOWIEDŹ:  To urzędnik i pracownik instytucji rządowej, ministerstwa lub agencji; każda osoba  
występująca w charakterze urzędowym w imieniu ministerstwa lub agencji rządowej; partie polityczne,  
przedstawiciele partii politycznych i kandydaci ubiegający się objęcie stanowiska publicznego;  
przedstawiciele i pracownicy przedsiębiorstw należących do państwa oraz przedstawiciele i pracownicy  
publicznych organizacji międzynarodowych. Każdy pracownik musi wiedzieć, czy osoba, z którą 
współpracuje, jest przedstawicielem instytucji rządowej. W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc 
do Działu prawnego.

PYTANIE:  Jakiego rodzaju rzeczy mogą zostać uznane za łapówkę lub przekupstwo?

ODPOWIEDŹ:  Zabronioną formą przekupstwa lub łapówki może być wszystko, co posiada jakąkolwiek wartość. 
Obejmuje to gotówkę, akcje, hojne prezenty o charakterze osobistym, różne formy rozrywki, wakacje, 
oferty pracy lub wpłaty na cele polityczne. Nie ma ustalonego progu wartości pieniężnej. Każdą kwotę 
można uznać za łapówkę lub przekupstwo.

PYTANIE:  Konsultant odpowiedzialny za kontakty z przedstawicielami instytucji rządowych ostatnio poprosił  
o dużą podwyżkę prowizji. Podejrzewam, że może on przekazać pieniądze urzędnikom administracji  
publicznej. Co powinienem zrobić?

ODPOWIEDŹ:  Swoje podejrzenia należy zgłosić Działowi prawnemu. Nie należy realizować takich płatności  
na rzecz konsultanta, dopóki Firma nie zbada zgłaszanego problemu.

PYTANIE:  Rozważamy wybudowanie nowej fabryki na jednym z rynków, na których prowadzimy działalność. 
Lokalne władze mogą zachęcać nas do ulokowania fabryki w ich kraju. Rząd poprosił o wysłanie 
swoich przedstawicieli do naszej fabryki w innym kraju w celu zapoznania się z prowadzoną przez nas 
działalnością i przeprowadzanymi działaniami. Czy możemy zapłacić za tę podróż?

ODPOWIEDŹ:  Najpierw należy skonsultować się z Działem prawnym. Każda taka podróż musi zostać wcześniej 
zatwierdzona. Należy dokładnie przeanalizować koszty podróży, listę urzędników biorących w niej  
udział oraz zastanowić się, czy istnieje jakikolwiek inny cel takiej podróży.

Powiązane Zasady

Zasady antykorupcyjne i antyłapówkarskie oraz Formularz akceptacji (L.01.03)

Podlegające zwrotowi koszty podróży i wydatki biznesowe (X.00.02)
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Konflikt interesów i prezenty

N ie możemy angażować się w działania, które tworzą lub zdają się tworzyć konflikt 
interesów. Konflikt interesów ma miejsce, gdy interesy osobiste bądź rodzinne  

pracownika kolidują, lub zdają się kolidować, z możliwością podejmowania rozsądnych  
decyzji biznesowych w imieniu firmy Brunswick. Przyczyną konfliktów mogą być  
różne kwestie. Zaliczyć do nich można na przykład zatrudnienie poza firmą Brunswick, 
posiadanie udziałów w firmie konkurencyjnej lub relacje rodzinne.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas wybierania dostawcy w imieniu firmy Brunswick lub 
zarządzania nim. Interesy osobiste i relacje pracownika nie mogą kolidować (lub sprawiać wrażenia kolizji) 
ze zdolnością podejmowania decyzji w najlepszym interesie Firmy. Podczas wybierania dostawców zawsze 
należy postępować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi zaopatrzenia.

Należy pamiętać, że nie wszystkie potencjalne konflikty między interesami pracownika a interesami  
firmy Brunswick wyrządzają szkodę lub są zabronione. Niektóre konflikty interesów są dozwolone, jeśli 
są ujawnione i zatwierdzone. Nawet jeśli konflikt został wcześniej ujawniony i zatwierdzony, podczas 
wypełniania przez pracownika rocznego kwestionariusza dotyczącego konfliktu interesów musi on ujawnić 
ten konflikt w kwestionariuszu za każdy rok, w którym konflikt ten ma miejsce.

PREZENTY, POSIŁKI I ROZRYWKA
Prezenty, posiłki i rozrywka muszą wspierać uzasadnione interesy biznesowe firmy Brunswick, nie mogą 
zdarzać się często i muszą być zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i zasadami Firmy.  
Rozrywka może odbywać się jedynie w miejscach zgodnych z wyznawaną przez nas zasadą zachowania  
wzajemnego szacunku. Otrzymywane lub oferowane prezenty nie powinny nigdy zawierać gotówki  
ani ekwiwalentów gotówki (takich jak karty upominkowe).

Jeśli w ramach uzasadnionego prowadzenia interesów pracownik będzie chciał zaoferować lub 
przyjąć prezent o wartości przekraczającej 100 USD (nie obejmuje to posiłków biznesowych), musi  
ujawnić taki prezent na Formularzu zgłaszania prezentów, a prezent musi zostać zatwierdzony przez jego 
kierownika i Biuro ds. etyki jeszcze przed jego zaoferowaniem, otrzymaniem lub przyjęciem. 

Wartość prezentów oferowanych przedstawicielom instytucji rządowych lub od nich przyjmowanych 
nie powinna nigdy przekraczać 100 USD. Wręczanie przedstawicielom instytucji rządowych lub  
otrzymywanie od nich prezentów powinno odbywać się w sposób otwarty i oczywisty, a także musi zostać 
w prawidłowy sposób odzwierciedlone w księgach rachunkowych i odpowiedniej dokumentacji Firmy. 
Prezenty takie muszą odzwierciedlać poważanie i wdzięczność wobec drugiej osoby i muszą być zgodne  
z lokalnymi przepisami prawa. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego, czy prezenty, posiłki lub 
rozrywka oferowane przedstawicielowi instytucji rządowej lub od niego otrzymywane są dozwolone  
należy kontaktować się z Działem prawnym. 

 KOMPENDIUM WIEDZY

Przykłady konfliktu interesów

 Praca w innej firmie, która koliduje z obowiązkami wykonywanymi na stanowisku zajmowanym  
w Firmie lub korzystanie z mienia, sprzętu, informacji lub innych zasobów należących do Firmy w celu  
wykonywania pracy na rzecz firmy zewnętrznej.

 Kierownik fabryki przyjmujący często butelki drogiego wina od dostawcy, który nie ujawnia tego rodzaju 
prezentów w Formularzu zgłaszania prezentów.

 Pracownik lub członek jego rodziny posiadający akcje własnościowe (inne niż posiadanie minimalnej 
liczby akcji, których wartość nie przekracza 50 000 USD wartości rynkowej akcji notowanej na giełdzie 
firmy) innej firmy, która współpracuje z firmą Brunswick lub z nią konkuruje.
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 Pracownica Działu zaopatrzenia, która wybiera firmę swojego ojca zajmującą się produkcją automatów 
sprzedających celem umieszczenia takich automatów w firmie Brunswick, ale która nie ujawnia, że 
właścicielem tej firmy jest jej ojciec.

 Korzystanie z informacji, które uzyskuje się w Firmie, dla osobistego zysku, dla zysku członka rodziny lub 
dla zysku innej firmy, z której pracownik czerpie korzyści majątkowe.

 Kierownik wyższego szczebla będący również członkiem zarządu korporacji, która świadczy usługi i 
dostarcza firmie Brunswick produkty, ujawniający część informacji poufnych firmy Brunswick  
dotyczących planu strategicznego tej firmie zewnętrznej, w której jest członkiem zarządu, aby zwiększyć 
jej szanse na przyznanie kontraktu.

 Udział w transakcji biznesowej w celu uzyskania osobistej korzyści na podstawie informacji poufnych 
pozyskanych jako pracownik Firmy.

 Zatrudnianie przez pracownika jego krewnych lub bliskich znajomych na stanowiskach bezpośrednio  
mu podlegających.

 Pozostawanie dwóch pracowników w związku uczuciowym, w którym jeden pracownik jest  
bezpośrednim przełożonym drugiego.

 Oferowanie lub przyjmowanie prezentów o wartości większej niż symboliczna.

 Kierownik ds. sprzedaży zapraszający członków swojego zespołu i kilku klientów do lokalnego klubu  
dla panów celem skorzystania z rozrywki przeznaczonej dla dorosłych.

 Kierownik ds. zaopatrzenia wybierający się na w pełni opłacony przez sprzedawcę wyjazd na narty.

Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:  Rekrutuję pracowników na nowe stanowisko. Mój kuzyn posiada wysokie kwalifikacje i szuka pracy. 
Czy mogę go zatrudnić?

ODPOWIEDŹ:  Pomimo że kuzyn pracownika może posiadać wysokie kwalifikacje, należy poinformować o  
tym konflikcie swojego kierownika przed podjęciem czynności mających na celu obsadzenie  
stanowiska, czy też nawet przed przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej z kuzynem. Jeśli zostanie 
podjęta decyzja o tym, by zaprosić kuzyna pracownika na rozmowę kwalifikacyjną, taki pracownik nie 
będzie mógł w niej uczestniczyć ani nie będzie brać udziału w podejmowaniu decyzji dotyczącej  
zatrudnienia.

PYTANIE:  Dowiedziałem się, że mój dział negocjuje kontrakt, dzięki któremu firma, w której pracuje moja  
żona, stanie się głównym dostawcą firmy Brunswick. Czy taka sytuacja może przyczynić się do  
powstania konfliktu interesów?

ODPOWIEDŹ:  Tak. Taka sytuacja może prowadzić do wystąpienia konfliktu interesów lub możliwości 
wystąpienia konfliktu interesów z uwagi na stronniczość względem firmy żony pracownika. Konflikt  
interesów należy umieścić w formularzu ujawniania konfliktów interesów. W stosownych przypadkach  
pracownik taki zostanie odsunięty od procesu podejmowania decyzji. Postępując w ten sposób,  
pracownik uniknie sytuacji, która może w niewłaściwy sposób wpłynąć, lub może mieć potencjalnie 
niewłaściwy wpływ, na podejmowanie rozsądnych i obiektywnych decyzji biznesowych.

PYTANIE:  W ramach dodatkowej działalności jestem właścicielem małej firmy. Czy kiedy nie mam zbyt 
wielu obowiązków w pracy mogę zajmować się kwestiami związanymi z moją prywatną działalnością 
biznesową? Czy mogę w tym celu korzystać ze sprzętu biurowego należącego do firmy Brunswick?  

ODPOWIEDŹ:  Nie. Zajmowanie się sprawami firmy zewnętrznej podczas godzin pracy w firmie Brunswick  
i korzystanie w tym celu z mienia Firmy jest niestosowne. Co więcej, inna praca wykonywana przez  
pracownika nie może kolidować z wykonywaniem przez niego obowiązków w firmie Brunswick.  
Pracownik nie może także konkurować z firmą Brunswick ani być jej dostawcą lub sprzedawcą jej  
produktów. Pracownik musi zawsze ujawnić informacje o takim zatrudnieniu w firmie zewnętrznej  
jeszcze przed zaistnieniem takiej sytuacji w rocznym kwestionariuszu ujawniania konfliktów interesów, 
jeśli stanowisko, które obecnie zajmuje, wymaga od niego wypełnienia tego kwestionariusza.
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PYTANIE:  Na początku nowego roku chcę wysłać prezenty naszym największym klientom, aby w ten sposób 
podziękować im za współpracę. Czy mogę każdemu klientowi przesłać kosz owoców o wartości 50 USD?

ODPOWIEDŹ:  To prawdopodobnie jest uzasadniony i właściwy prezent biznesowy, który jest zgodny ze 
standardami Firmy. Choć może wydawać się, że taki prezent może postawić klientów w sytuacji, w której 
mogą się oni czuć nakłaniani do podjęcia określonej decyzji biznesowej, taki ofiarowany raz do roku 
prezent jest akceptowalny.

PYTANIE:  Czy mogę przyjąć kartę upominkową do mojej ulubionej restauracji oferowaną przez jednego z 
naszych sprzedawców?

ODPOWIEDŹ:  Nie. Niezależnie od kwoty, firma Brunswick nie zezwala na wręczanie i otrzymywanie  
prezentów w formie gotówki lub ekwiwalentów gotówki, takich jak karty upominkowe czy czeki.

PYTANIE:  Firma właśnie podpisała wieloletni kontrakt opiewający na milion dolarów ze sprzedawcą,  
którego poleciłem. Aby zaprezentować mające się w wkrótce pojawić w sprzedaży produkty, sprzedawca 
zaprosił członków mojej rodziny na mecze finałowe World Series, opłacił przelot samolotem,  
zakwaterowanie w hotelu oraz kolację, podczas której przedstawi swoje nowe produkty. Czy z uwagi  
na fakt, iż kontrakt z tym sprzedawcą został już podpisany, mogę przyjąć jego ofertę?

ODPOWIEDŹ:  Prezenty oferowane przez tego sprzedawcę są przesadzone i niewłaściwe w tych okolicznościach. 
Oferowanie takiego prezentu może mieć na celu wywołanie wpływu na podjęcie decyzji biznesowych 
(lub inne osoby mogą odbierać to w ten sposób). Co więcej, oferowany prezent ma zbyt dużą wartość.  
O takiej sytuacji należy wcześniej powiadomić kierownika oraz Biuro ds. etyki. Najprawdopodobniej  
pracownikowi poleci się nieprzyjmowanie tej oferty, w całości lub w części.  

PYTANIE:  Będę brać udział w ceremonii przyznawania nagród dla konstrukcji pływających, na której  
będzie też przedstawiciel straży przybrzeżnej. Chciałbym mu wręczyć koszulkę lub czapkę z logo Firmy. 
Czy to dopuszczalne?

ODPOWIEDŹ:  Tak. Można wręczyć taki prezent o symbolicznej wartości (poniżej 100 USD), o ile będzie się  
to odbywać w sposób otwarty i oczywisty, zostanie to odnotowane w księgach rachunkowych i  
odpowiedniej dokumentacji Firmy i jest dopuszczalne w ramach lokalnych przepisów prawa. W razie  
jakichkolwiek pytań dotyczących tego, czy należy wręczać taki prezent lub w jaki sposób go 
odzwierciedlić w dokumentacji Firmy należy skontaktować się z Działem prawnym.  

Powiązane Zasady

Formularz ujawnienia konfliktu interesów (wersja wypisywana odręcznie)

Formularz potwierdzający występowanie konfliktu interesów (E.02.06)

Zatrudnianie krewnych i bliskich znajomych (H.02.04)

Formularz zgłaszania prezentów (E.02.05)

Zatrudnienie w firmie zewnętrznej (H.02.05)

Przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu (L.01.03)
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Legalna i uczciwa konkurencja (prawa antytrustowe)

F irma Brunswick stanowi konkurencję dla innych firm na rynkach na całym świecie,  
oferując najlepsze produkty, usługi i zatrudniając najlepszych pracowników. 

Konkurencja nigdy nie powinna polegać na stosowaniu nieodpowiednich działań mających  
na celu wyrządzenie szkód innej firmie, wycofaniu jej z rynku lub niedopuszczeniu jej  
na rynek.  

Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem konkurencji we wszystkich lokalizacjach, w których 
prowadzimy działalność. Pomimo że prawa antytrustowe (znane pod tą nazwą w Stanach Zjednoczonych)  
są niezwykle złożone, ogólnie rzecz ujmując chodzi o to, że za nielegalne uznaje się zawieranie umowy  
z konkurentem, który nadmiernie ogranicza konkurencję. Obejmuje to niżej wymienione zagadnienia: 

>  ustalanie cen (w tym warunków płatności i rabatów)
>  produkty i usługi
>  praktyki biznesowe
>  obszary sprzedaży
>  kanały dystrybucji
>  listy klientów

Nielegalne umowy wcale nie muszą mieć formy fizycznie podpisanych kontraktów. Mogą to być  
ustne porozumienia między stronami. Takie postępowanie może narazić zarówno pracownika, jak i  
Brunswick na poważne ryzyko. Należy niezwłocznie opuścić spotkanie, na którym obecni są konkurenci  
i na którym przejawiane jest zachowanie godzące w uczciwą konkurencję. Wszelkie rozmowy i zachowania, 
które mogą stanowić naruszenie tych zasad, należy zgłaszać i nie wolno ich omawiać z żadnym  
konkurentem, organem regulacyjnym ani prawnikiem spoza firmy bez uprzedniego skonsultowania  
się z Działem prawnym Oddziału lub Działem prawnym Firmy. 

 KOMPENDIUM WIEDZY

Zbieranie informacji o konkurencji

Zbieranie informacji o naszej konkurencji (analiza konkurencyjności) jest legalną praktyką biznesową i  
pomaga nam pozostawać konkurencyjnymi na rynku. Uzyskiwanie informacji ze źródeł publicznych, takich 
jak gazety, internet czy inna dokumentacja dostępna publicznie, nie jest niczym niestosownym i zachęca 
się do takiego postępowania, podobnie jak do uzyskiwania informacji niemających statusu poufnych od 
klientów, partnerów biznesowych, maklerów i dostawców. Pracownicy nie mogą jednak angażować się 
w nielegalne działania celem uzyskania informacji o konkurencji, nie mogą także przyjmować, ujawniać 
ani wykorzystywać informacji o konkurencji, co do których wiadomo, że zostały one ujawnione na skutek 
złamania umowy o zachowaniu poufności między jednym z naszych konkurentów a stroną trzecią. Firma 
Brunswick zabrania przedstawiania nieprawdziwej tożsamości i przeinaczania istotnych faktów, a także 
dopuszczania się wykroczeń, podsłuchiwania, szpiegowania, ukrywania i dopuszczania się przestępstw  
komputerowych w celu uzyskania analizy konkurencyjności oraz zbierania informacji dotyczących 
konkurencji w jakikolwiek inny sposób, który naruszałby prawo lub postanowienia Kodeksu postępowania.

Przykłady nieuczciwej konkurencji

 Dwóch konkurentów umawia się, że zbojkotują partnera biznesowego lub dostawcę z zamiarem  
zyskania przewagi konkurencyjnej.

 Dwie konkurencyjne firmy porozumiewają się ze sobą i ustalają ceny, których zażądają od klientów lub 
które zapłacą dostawcom.

 W nieoficjalnej rozmowie telefonicznej przedstawiciele handlowi z dwóch firm dzielą się klientami  
lub obszarem rynku: „Wy się będziecie trzymać z dala od naszej działki, a my od waszej”.
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 Pracownik próbuje uzyskać informacje poufne od nowo zatrudnionego pracownika, który wcześniej 
pracował u konkurencji.

 Przedstawiciel handlowy przekazuje potencjalnym klientom podczas prezentacji nieprecyzyjne lub 
wprowadzające w błąd informacje na temat konkurencji.

 Pracownik włamuje się do systemu poczty elektronicznej konkurencyjnej firmy, aby wykraść niezbędne 
informacje na temat prowadzonej przez nią działalności.

Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:  Mój przyjaciel pracuje w firmie, która jest konkurencją dla Brunswick. Ostatnio powiedział mi,  
że jego firma składa oferty w dwóch przetargach, w których Brunswick również bierze udział. 
Zaproponował, że jeśli podniesie cenę w jednej ofercie, firma Brunswick mogłaby postąpić tak samo w 
przypadku drugiej oferty i w ten sposób obie firmy miałyby zagwarantowany kontrakt. Co powinienem 
zrobić?

ODPOWIEDŹ:  Nigdy nie należy rozmawiać o podziale klientów i ofertach przetargowych z konkurencją.  
Zawarcie jakiegokolwiek porozumienia z konkurencją, które ogranicza konkurencję, stanowi  
bezpośrednie naruszenie naszych zasad i prawa. Jeśli sytuacja taka jak ta wyniknie w miejscu publicznym, 
głośno i wyraźnie należy wyrazić swoją dezaprobatę w odniesieniu do złożonej propozycji. Należy  
też niezwłocznie powiadomić Oddział, Dział prawny Firmy lub Biuro ds. etyki.

PYTANIE:  Słyszałem o spotkaniu konkurencji na targach. Chciałbym wziąć w nim udział, ale obawiam się,  
że jego uczestnicy nie pozwolą mi na to, gdy dowiedzą się, że pracuję dla firmy Brunswick. Czy mogę 
wziąć udział w takim spotkaniu, jeśli zachowam swoją tożsamość w tajemnicy?

ODPOWIEDŹ:  Nie. Nigdy nie wolno ukrywać swojej tożsamości w celu zdobycia informacji na temat 
konkurencji. Przed wzięciem udziału w jakimkolwiek spotkaniu organizowanym przez konkurencję  
należy skonsultować się z Oddziałem lub Działem prawnym Firmy.
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Równe szanse w zatrudnieniu

F irma Brunswick ceni różnorodność. Firma Brunswick nie toleruje w miejscu pracy 
dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, płeć, wiek, narodowość, 

obywatelstwo, niepełnosprawność, orientację seksualną, ciąża, status kombatanta lub 
inny chroniony prawem status. 

Oferujemy równe szanse w zatrudnieniu i podejmujemy decyzje o zatrudnieniu w oparciu o kryteria  
merytoryczne. Dotyczy to wszystkich aspektów zatrudnienia, w tym rekrutacji, zatrudnienia, przeniesień,  
awansów, przydzielania zadań, szkoleń, rozwiązania stosunku pracy, warunków pracy, wynagrodzeń oraz innych 
warunków zatrudnienia. W firmie Brunswick surowo wzbronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań  
odwetowych względem osób, które w dobrej wierze zgłoszą przypadki dyskryminowania.

 KOMPENDIUM WIEDZY

Przykłady naruszenia zasad równych szans w zatrudnieniu

 Przełożony rozważa awans dwojga jednakowo utalentowanych pracowników swego działu: kobiety,  
która niedawno wyszła za mąż, oraz mężczyzny, który ma żonę i dzieci. Decyduje się awansować 
mężczyznę, tłumacząc, że gdy kobieta będzie mieć dzieci, to prawdopodobnie weźmie przedłużony  
urlop lub w końcu zrezygnuje z pracy. 

 Niepełnosprawna pracownica, która jeździ na wózku inwalidzkim, zostaje pominięta przy obsadzaniu 
stanowiska w dziale sprzedaży, na którym trzeba często komunikować się z ludźmi, mimo że ma świetne 
umiejętności społeczne i kwalifikacje oraz osiąga doskonałe wyniki. Wytłumaczono to tym, że osoba 
nieporuszająca się na wózku inwalidzkim zapewne jest w stanie sprzedawać więcej.

 Pracownik produkcji zostaje zwolniony, ponieważ jego przełożony uważa, że osoby tej wiary mogą  
być agresywne. 

 Firma stale zatrudnia pracowników z jednej grupy etnicznej, uzasadniając swe postępowanie tym,  
że „osoby z innych ras nie mogą nawiązać kontaktu z ich klientami”.

Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:  Ubiegałam się o pracę w dziale, w którym pracuje pięciu pracowników płci męskiej. Kierownik 
zaproponował to stanowisko mężczyźnie (ja jestem kobietą). Czuję się ofiarą dyskryminacji. Co mogę 
zrobić?

ODPOWIEDŹ:  Jeśli pracownik sądzi, że padł ofiarą dyskryminacji, należy zgłosić taki przypadek przełożonemu, 
lokalnemu Doradcy ds. etyki, zadzwonić na infolinię ds. etyki lub skorzystać z innego sposobu zgłaszania 
takiego zachowania opisanego w Kodeksie postępowania. Problem ten zostanie niezwłocznie zbadany. 
Wobec pracowników składających skargę w dobrej wierze nie będą podejmowane żadne działania  
odwetowe.

PYTANIE:  Rekrutuję pracowników i mam mnóstwo mocnych kandydatów pochodzących z bardzo różnych 
środowisk. Pomimo że tej pracownicy brakuje pewnych kluczowych umiejętności, które posiadają inni 
kandydaci, chciałbym zatrudnić kogoś, kto jest tej samej rasy co ja i wyznaje taką samą religię. Myślę,  
że nasza współpraca byłaby owocna, ponieważ wyznajemy te same wartości. Czy jest w tym coś złego?

ODPOWIEDŹ:  Ważne jest, aby zawsze zatrudniać najlepszego kandydata w oparciu o kryteria merytoryczne. 
Decyzje o zatrudnieniu należy podejmować, biorąc pod uwagę doświadczenie, umiejętności niezbędne 
do pracy na danym stanowisku, kwalifikacje i inne czynniki związane z pracą. Nie należy podejmować 
decyzji o zatrudnieniu, zakładając, że zatrudnienie osoby wyznającej te same wartości lub pochodzącej  
z takiego samego środowiska zapewni lepszą komunikację w zespole. Dodatkowa różnorodność,  
poza wymaganymi umiejętnościami do pracy na danym stanowisku, przyczynia się do osiągania  
znakomitych wyników przez zespół. 
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Powiązane Zasady

Równe szanse w zatrudnieniu i akcja afirmacyjna (H.01.01)

Ustawa o niepełnosprawnych (Americans with Disabilities, ADA) (H.01.03)

Komunikacja elektroniczna i korzystanie z internetu (E.02.07)

Media społecznościowe (H.01.05)
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Przeciwdziałanie nękaniu

P raca każdego pracownika jest pełnowartościowa jedynie wtedy, gdy traktujemy 
swoich współpracowników z szacunkiem, zaufaniem i godnością, których  

sami oczekujemy od innych. Firma Brunswick dba o zapewnienie środowiska pracy  
wolnego od zastraszania i nękania przez jakąkolwiek osobę, w tym przełożonych, 
współpracowników, sprzedawców, klientów, konsumentów i inne strony trzecie. 

Prześladowanie w miejscu pracy może przyjmować wiele form. Zastraszanie, grożenie (werbalne, 
fizyczne lub wizualne) czy stwarzanie nieprzyjaznego środowiska pracy nie jest pożądanym zachowaniem. 
Nękanie w miejscu pracy może obejmować opowiadanie dowcipów, dokuczanie, obrażanie, zastraszanie, 
ordynarne zachowanie lub płatanie figli konkretnej osobie. Może także pojawić się, gdy warunek  
zatrudnienia jest powiązany z tym, czy pracownik ulegnie niechcianym zalotom. Firma Brunswick nie będzie  
tolerować nękania, niezależnie od tego, czy pracownik demonstruje takie zachowanie w budynkach Firmy,  
poza godzinami pracy czy podczas pełnienia obowiązków poza Firmą, np. podczas przyjęć okolicznościowych  
bądź podróży służbowych. Takie postępowanie jest surowo zabronione, nawet jeśli nie urasta do stopnia,  
w którym stanowiłoby naruszenie prawa. 

Jeśli pracownik doświadczył lub był świadkiem postępowania, które narusza Zasady przeciwdziałania 
nękaniu, lub też wie o takim postępowaniu, musi je zgłosić w sposób opisany w Kodeksie postępowania lub 
Zasadach przeciwdziałania nękaniu. W takiej sytuacji niezwłocznie zostaną przeprowadzone odpowiednie 
procedury dochodzeniowe, które będą przebiegać przy maksymalnym możliwym poziomie zachowania 
poufności. Wobec pracownika zgłaszającego w dobrej wierze naruszenie lub biorącego w dobrej wierze 
udział w procedurach dochodzeniowych nie zostaną podjęte żadne działania odwetowe.

 KOMPENDIUM WIEDZY

Przykłady naruszenia Zasad przeciwdziałania nękaniu

 Celowe ocieranie się o współpracowników.

 Opowiadanie wulgarnych kawałów mówiących o sprawach seksu, rasie, narodowości lub wyznania.

 Przesyłanie lub udostępnianie za pośrednictwem elektronicznych systemów przekazywania informacji 
należących do Firmy wiadomości e-mail o treściach pornograficznych bądź odrażających.

 Żądanie od pracownika lub zastraszanie go, aby ten wszedł w intymną relację pod groźbą rozwiązania 
stosunku pracy lub innych konsekwencji związanych z zatrudnieniem.

 Wchodzenie na witryny pornograficzne przy użyciu komputerów w Firmie lub podczas pracy bądź  
uczestniczenia w wydarzeniach związanych z pełnieniem obowiązków służbowych.

Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:  Współpracuję z kilkoma dostawcami i udało mi się wypracować silne relacje z ich przedstawicielami. 
Jeden z nich zaczął ostatnio ze mną flirtować i wysyła mi e-maile o niedwuznacznym charakterze.  
Czuję się niezręcznie, jednak nie mam pewności, co robić, ponieważ przedstawiciel dostawcy nie pracuje 
dla firmy Brunswick. Co powinienem zrobić?

ODPOWIEDŹ:  Mimo że przedstawiciel nie jest pracownikiem Firmy, należy zgłosić tę sytuację. Firma Brunswick  
wymaga, aby środowisko pracy było wolne od nękania, nawet ze strony osób trzecich niebędących 
pracownikami Firmy. Za nękanie można uznać wiadomości e-mail i niechciany flirt ze strony osoby 
niebędącej pracownikiem Firmy, co przyczynia się do wytworzenia nieprzyjemnej, wrogiej i niekomfortowej  
atmosfery w pracy. Firma Brunswick poważnie traktuje przypadki zgłaszania nękania i w stosownych 
przypadkach podejmuje odpowiednie procedury dochodzeniowe.
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PYTANIE:  Zgodnie z moim wyznaniem, zawsze podczas pracy moje włosy muszą być schowane. Na początku 
moi współpracownicy byli ciekawi i wypytywali mnie o moje wyznanie, jednak ostatnio zaczęli się ze  
mnie naśmiewać i mówić, że jest ono „głupie”. Czy jest coś, co mogę zrobić w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ:  Należy niezwłocznie zgłosić te incydenty zgodnie z procedurami opisanymi w Zasadach 
przeciwdziałania nękaniu lub Kodeksie postępowania. Według naszych zasad nękanie obejmuje  
dokuczanie i obrażanie innych osób ze względu na ich wyznanie. Wobec pracowników zgłaszających  
takie zachowania w dobrej wierze nie są podejmowane działania odwetowe, a Firma niezwłocznie  
może zająć się rozwiązaniem takiego problemu.

PYTANIE:  Opowiadam wiele dowcipów w miejscu pracy. Jedna z moich współpracowniczek powiedziała mi,  
że uważa, iż niektóre z nich są obraźliwe. Ja jednak sądzę, że trochę przesadza. Kiedy zapytałem  
o to pozostałych współpracowników, powiedzieli, że nie mają nic przeciwko moim żartom. Chyba nie 
naruszyłem Kodeksu postępowania, prawda?

ODPOWIEDŹ:  Każdy pracownik zawsze musi dbać o to, by jego postępowanie nie było traktowane jako 
obraźliwe, oraz o to, by nie przyczyniał się do tworzenia nieprzyjaznej, wrogiej lub obraźliwej atmosfery  
w miejscu pracy. Nawet jeśli inni pracownicy nie czują się urażeni, jedna ze współpracowniczek 
powiedziała, że razi ją takie zachowanie. Należy przestać opowiadać dowcipy, które mogą przyczyniać  
się do powstawania nieprzyjaznego środowiska.

PYTANIE:  Mój przełożony opublikował w serwisie Facebook rasistowskie komentarze o moich 
współpracownikach. Czy według naszych zasad takie zachowanie można uznać za nękanie?

ODPOWIEDŹ:  Tworzenie nieprzyjaznego środowiska pracy z uwagi na rasę któregoś z pracowników jest 
według naszych zasad zabronione, nawet jeśli takie postępowanie ma miejsce w witrynach sieci 
społecznościowych. W takiej sytuacji należy powiadomić przełożonego, skontaktować się z Biurem ds. 
etyki lub skorzystać z innych sposobów zgłaszania naruszeń opisanych w Kodeksie postępowania. 

Powiązane Zasady

Nękanie (H.01.02)

Komunikacja elektroniczna i korzystanie z internetu (E.02.07)

Media społecznościowe (H.01.05)
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Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska

W firmie Brunswick wierzymy, że zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie 
naszych pracowników jest podstawą nieustannego sukcesu. Firma Brunswick 

kładzie nacisk na dostarczanie produktów w sposób, który minimalizuje wpływ  
wywierany przez Firmę na środowisko, oraz zapewnia, że prowadzone przez nią 
działania w ramach wykonywania operacji biznesowych nie naruszają równowagi 
ekologicznej. 

Aktywnie propagujemy kwestie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników poprzez 
różnego rodzaju zasady i programy, które pomagają chronić wszystkie osoby zatrudnione w Firmie. Wszyscy 
musimy przestrzegać procedur dotyczących bezpiecznego zachowania w pracy i podejmować aktywne 
działania w celu zapobiegania wypadkom. Jeśli pracownik zorientuje się, że coś zagraża bezpieczeństwu 
członka zespołu lub innej osoby trzeciej związanej z naszą Firmą, musi zgłosić to lokalnej kadrze kierowniczej 
lub postąpić zgodnie z procedurami zgłaszania opisanymi w Kodeksie postępowania. Co więcej, pracownik 
zgodnie z obowiązującymi lokalnie wytycznymi musi niezwłocznie zgłosić wszelkie choroby lub obrażenia, 
do których powstania doszło w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo jest kwestią nadrzędną. Pracownikom podczas pracy zabrania się pozostawać pod 
wpływem substancji odurzających, alkoholu bądź jakichkolwiek innych substancji, które mogą upośledzać 
zdolność do bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy. Firma Brunswick zabrania pracownikom 
używania, posiadania, przenoszenia, sprzedaży, rozdawania, wytwarzania lub pozostawania pod wpływem 
nielegalnych substancji odurzających lub alkoholu, w tym pod wpływem marihuany, podczas wykonywania 
obowiązków służbowych w Firmie lub poza jej terenem oraz podczas obsługi jakiegokolwiek pojazdu lub 
sprzętu Firmy.

W firmie Brunswick surowo zabronione jest stosowanie przemocy w miejscu pracy lub grożenie jej  
stosowaniem. Członkowie zespołu przejawiający takie zachowanie będą podlegać działaniom dyscyplinarnym  
(z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie). 

 KOMPENDIUM WIEDZY

Przykłady niewłaściwego zachowania związanego ze zdrowiem, bezpieczeństwem  
i środowiskiem

 W części fabryki, w której ciężka maszyna działa z dużą głośnością i w której przebywanie wymaga  
korzystania ze sprzętu chroniącego uszy, pracownicy nie stosują wymaganych środków ochronnych.

 Kierownik fabryki decyduje się zaoszczędzić pieniędzy Firmie, wyrzucając zanieczyszczone odpady na 
pusty plac obok fabryki, zamiast pozbyć się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i  
zasadami Firmy. 

 W celu zwiększenia produkcji pracownik produkcji usuwa osłonę z maszyny, aby uniknąć konieczności  
jej ciągłego dopasowywania.

 Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:  Zauważyłem, że osłona na maszynie jest zepsuta. Naprawienie jej zajmie trochę czasu, a my mamy 
napięty harmonogram produkcji. Co powinienem zrobić?

ODPOWIEDŹ:  Jeśli osłona na maszynie, którą obsługuje pracownik, jest zepsuta, należy niezwłocznie zgłosić 
ten fakt. Maszyny nie należy używać do czasu podjęcia odpowiednich działań naprawczych mających na 
celu zajęcie się uszkodzoną osłoną. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapewnianie bezpiecznego 
środowiska pracy. Bezpieczeństwo pracowników jest w firmie Brunswick kwestią priorytetową.

Środowisko pracy    23



PYTANIE:  Podejrzewam, że moja współpracowniczka od czasu do czasu przychodzi do pracy w stanie 
nietrzeźwym, a może nawet popija w pracy. Martwię się o jej zdrowie i bezpieczeństwo. Co mogę zrobić?

ODPOWIEDŹ:  W takiej sytuacji należy natychmiast skonsultować się z przełożonym, który podejmie  
odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu. Zawsze należy pamiętać, że bezpieczeństwo jest 
kwestią nadrzędną i dotyczy wszystkich pracowników.

PYTANIE:  Nie mam pewności, co należy zrobić z niezużytą farbą i innymi chemikaliami znajdującymi się w 
fabryce. Czy wystarczy je wyrzucić?

ODPOWIEDŹ:  Nie. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ds. BHP i ochrony 
środowiska celem uzyskania informacji na temat bezpiecznego sposobu utylizacji niewykorzystanych 
farb i chemikaliów.

Powiązane Zasady

Miejsce pracy wolne od narkotyków i substancji odurzających (H.05.01)

Bezpieczeństwo w miejscu pracy (H.05.03)

Zapobieganie stosowaniu przemocy w miejscu pracy (H.05.04)
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Informacje poufne i bezpieczeństwo danych

Informacje poufne obejmują informacje na temat działalności prowadzonej przez 
firmę Brunswick, wykonywanych przez nią operacji, jej pracowników, klientów,  

partnerów biznesowych, strategii produktu i tajemnic handlowych. Ochrona informacji  
poufnych Firmy jest obowiązkiem każdego pracownika. Do informacji poufnych 
można zaliczyć wszelkie informacje, które nie są znane osobom spoza Firmy i które są 
wartościowe z punktu widzenia firmy Brunswick lub których przedwczesne ujawnienie 
mogłoby pomóc konkurencji bądź zaszkodzić Firmie.

Informacje poufne obejmują także dane osobowe pracowników, partnerów biznesowych i klientów,  
w tym informacje medyczne umożliwiające identyfikację, dane finansowe oraz inne informacje 
przechowywane zgodnie z prawem przez Firmę. Firma Brunswick kładzie nacisk na zachowanie poufności  
i bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych oraz na korzystanie z nich zgodnie z obowiązującymi  
przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Musimy gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać dane  
osobowe, ale robimy to jedynie w uzasadnionych celach biznesowych. Dostęp do tych informacji jest 
ograniczony do osób, które posiadają uzasadniony cel biznesowy, aby z nich skorzystać. Podejmujemy też 
wszelkie starania, aby uniemożliwić nieuprawnione ich ujawnienie. Nie zezwalamy na ujawnianie takich 
informacji stronom trzecim z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez nasze zasady.

Każdy pracownik podczas korzystania z informacji poufnych musi przestrzegać wszystkich  
odpowiednich procedur bezpieczeństwa i środków ostrożności. Należy wykazywać się rozwagą podczas 
udostępniania informacji poufnych na piśmie (włączając w to wiadomości wysyłane pocztą elektroniczną) 
oraz w czasie prywatnych rozmów. Podczas rozmawiania przez telefon komórkowy lub w miejscu  
publicznym należy dokładnie rozejrzeć się po najbliższej okolicy. Obowiązek zachowania poufności i 
bezpieczeństwa informacji poufnych pozostaje w mocy nawet po rozwiązaniu stosunku pracy. 

Poufną dokumentację należy przechowywać i niszczyć zgodnie z zasadami zarządzania dokumentami 
i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa danych. Zasady przechowywania pewnej dokumentacji istotnej 
dla postępowań sądowych, audytów i dochodzeń mogą wykraczać poza standardowe wymagania. Należy 
postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi prawnego obowiązku przechowywania dokumentów,  
aby upewnić się, że ważne informacje nie zostały niszczone ani zagubione. 

 KOMPENDIUM WIEDZY

Ochrona naszej marki  

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie największego zasobu firmy Brunswick i dbanie o niego 
— naszej marki. Obowiązkiem nas wszystkich jest umacnianie pozycji i ochrona znaków towarowych,  
praw autorskich, patentów i innych praw własności intelektualnej będących własnością firmy Brunswick. 
Nasze logo i nazwa to przykłady znaków towarowych rozpoznawanych na całym świecie, które nie powinny 
być niewłaściwie używane. Przed wykorzystaniem logo firmy Brunswick w materiałach promocyjnych i  
innych materiałach należy skonsultować się z Działem prawnym. Korzystanie z logo poszczególnych 
oddziałów musi zostać wcześniej zatwierdzone przez Dział marketingu tego oddziału.

Co więcej, podczas zatrudnienia w firmie Brunswick pracownicy mogą czasami stworzyć materiały  
lub opracować procesy — te dokumenty są własnością firmy Brunswick. Ta własność intelektualna  
stanowi najcenniejsze aktywa firmy Brunswick. Po odejściu z Brunswick każdy pracownik musi zwrócić 
wszystkie własności intelektualne oraz inne efekty pracy będące w jego posiadaniu, w tym wszystkie  
ich kopie. Nigdy nie można dopuścić do sytuacji, w której własność intelektualna będzie wykorzystywana  
lub udostępniania poza Firmą bez odpowiednich zezwoleń prawnych.
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Przykłady informacji poufnych

 Pisemne lub ustne umowy pomiędzy firmą Brunswick a pracownikami, przedstawicielami,  
strategicznymi partnerami i/lub innymi stronami trzecimi.

 Własność intelektualna, czyli znaki towarowe, patenty, prawa autorskie i tajemnice handlowe będące 
własnością Firmy.

 Plany marketingowe.

 Informacje dotyczące cen.

 Specyfikacje techniczne.

 Prywatne dane pracownika, takie jak adres zamieszkania, numery telefonów, numery ubezpieczenia 
społecznego, dane dotyczące rachunków bankowych czy informacje dotyczące świadczeń.

 Dane osobowe lub finansowe klienta.

 Informacje finansowe Firmy (np. rejestry faktur, rejestry płac, sprawozdania finansowe, rozrachunki  
z dostawcami, listy sprzedawców, informacje na temat cen i kosztów itd.).

 Informacje finansowe i inne informacje biznesowe na temat potencjalnych przejęć i/lub wprowadzenia  
na rynek nowych produktów.

 Rysunki techniczne istniejących lub potencjalnych nowych produktów.

 Listy klientów i umowy, dane o udziale rynkowym, umowy z dostawcami, plany strategiczne itd.

Przykłady właściwej ochrony informacji poufnych

 Pracownik działu rozwoju produktów przed udaniem się na lunch upewnia się, że umieścił poufne  
rysunki techniczne produktu w zamykanej szufladzie.

 Księgowy zawsze uruchamia ochronę hasłem na swym komputerze przed opuszczeniem biura.

 Kierownik działu kadr przechowuje poufne dane osobowe personelu w zamykanej szafce.

 Pracownik działu zaopatrzenia wymaga podpisania umowy o zachowaniu poufności od potencjalnego 
partnera biznesowego przed przekazaniem mu informacji na temat firmy Brunswick.

Przykłady niewłaściwej ochrony informacji poufnych

 Kuzynka pracownika rozpoczyna prowadzenie swojej działalności i prosi o listę klientów i znajomych,  
aby mogła ich poinformować o swojej nowej firmie. Pracownik wyraża na to zgodę.

 Inżynier sprzedaje konkurencji informacje dotyczące zastrzeżonej technologii odlewania metalu,  
którą opracowała Firma.

 Kierownik ds. marketingu jest podekscytowany projektem nowej łodzi i dzieli się jego szczegółami  
z rodziną i znajomymi jeszcze przed przedstawieniem tego projektu opinii publicznej. 

Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:  IZadzwoniła do mnie pracownica działu kadr innej firmy. Opracowuje ona zestawienie porównawcze  
i chce uzyskać dane dotyczące daty rozpoczęcia pracy, zajmowanego stanowiska i podstawowego  
wynagrodzenia wszystkich moich pracowników. Nie wiem, jak postąpić w tej sytuacji.

ODPOWIEDŹ:  Informacje dotyczące naszych pracowników są poufne i powinny być udostępniane jedynie  
osobom upoważnionym do ich posiadania. Nigdy nie należy podawać informacji tego typu, chyba że ma 
się pewność, że takie postępowanie jest właściwe. W tej sytuacji należy zasięgnąć porady Działu kadr  
i Biura ds. prywatności.
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PYTANIE:  Często odbywam podróże służbowe i zabieram wszędzie ze sobą mój komputer przenośny.  
Spotykam się z klientem i po całym dniu spotkań zaprasza mnie on na kolację. Powinienem wziąć ze  
sobą komputer do restauracji czy zostawić go w bagażniku wypożyczonego samochodu?

ODPOWIEDŹ:  W takiej sytuacji należy wziąć komputer przenośny ze sobą do restauracji, aby zapewnić  
maksymalne bezpieczeństwo danych. Pozostawienie komputera w zamkniętym samochodzie nie czyni 
go bezpiecznym, ponieważ ktoś może się włamać do auta i ukraść komputer albo po prostu ukraść 
samochód. Należy stosować proaktywne podejście i uważać na informacje poufne, trzymając komputer 
przenośny pod bezpośrednią kontrolą i ochroną.

PYTANIE:  Stworzyłem projekt nowej łodzi dla firmy Brunswick, ale nie został on nigdy zrealizowany.  
Odchodzę z Firmy, żeby rozpocząć prowadzenie własnej działalności. Czy mogę wykorzystać ten  
projekt?

ODPOWIEDŹ:  Nie. Projekty opracowane podczas okresu zatrudnienia w Firmie są jej własnością i stanowią 
„własność intelektualną”. Odchodząc z firmy Brunswick, pracownik ma obowiązek zwrócenia  
wszystkich własności intelektualnych należących do Firmy. Przechowywanie bądź wykorzystywanie  
takiej własności bez odpowiedniego upoważnienia może stanowić naruszenie praw autorskich  
oraz Kodeksu postępowania.

PYTANIE:  Jestem nowym przedstawicielem handlowym firmy Brunswick. Posiadam informacje na temat 
kosztów nowego produktu i preferencyjne ceny oferowane klientom mojego poprzedniego pracodawcy. 
Uważam, że wykorzystanie tych informacji podczas pracy w Brunswick będzie bardzo pomocne.  
Czy to stanowi jakiś problem?

ODPOWIEDŹ:  Tak. Firma Brunswick szanuje informacje poufne i zastrzeżone swojej konkurencji.  
W sposób, w jaki chronimy własne informacje poufne, musimy także chronić informacje poufne naszej 
konkurencji, klientów i partnerów handlowych. 

PYTANIE:  Znalazłem dokument z wykazem wynagrodzeń kilku pracowników mojego działu. Czy mogę go 
pokazać innym osobom?

ODPOWIEDŹ:  Nie. Nie ma żadnego powodu biznesowego uzasadniającego posiadanie tych informacji,  
które mają charakter prywatny dla innych pracowników. Należy niezwłocznie zwrócić ten dokument do 
Działu kadr lub, w stosownych przypadkach, zniszczyć go zgodnie z naszymi zasadami zarządzania  
dokumentami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa danych.

PYTANIE:  Otrzymałem wiadomość e-mail do znajomego, który pracuje dla konkurencji firmy Brunswick.  
Do wiadomości dołączony był załącznik, w którym szczegółowo opisane były strategie promocyjne i  
który opatrzony był sygnaturą „poufne”. Wiem, że ta wiadomość została do mnie wysłana przez  
przypadek, ale skoro już mam te informacje, to czy mogę je wykorzystać?

ODPOWIEDŹ:  Nie. Znajomy wyjawił te informacje przez nieuwagę i są one wyraźnie oznaczone jako poufne. 
Nie wolno zatem ich wykorzystać i należy je niezwłocznie zwrócić albo zniszczyć.

Powiązane Zasady

Prywatność chronionych informacji zdrowotnych (H.04.13)

Zasady klasyfikacji kontrolowanych danych (P.01.02)

Zarządzanie dokumentami (L.03.01) 

Wytyczne dotyczące tożsamości Firmy (Komunikacja/ Szablony i podręczniki stylu  
firmy Brunswick /Tożsamość Firmy) 

Środowisko pracy    27



Elektroniczne systemy przekazywania informacji

T echnologie elektronicznego przetwarzania informacji odgrywają istotną rolę 
w prowadzaniu przez nas działalności. Elektroniczne systemy przekazywania 

informacji firmy Brunswick, w tym internet, poczta elektroniczna, telefony, faksy, 
poczta głosowa, urządzenia przenośne i przesyłanie wiadomości na czacie, zostały 
udostępnione pracownikom, aby pomóc im w wykonywaniu obowiązków służbowych 
i tym samym powinny być wykorzystywane przede wszystkim do celów służbowych. 
Korzystanie z tych systemów w celach prywatnych jest dopuszczalne w granicach 
rozsądku i korzystanie takie nie może nigdy kolidować z wykonywaniem obowiązków 
służbowych.

Elektroniczne systemy przekazywania informacji firmy Brunswick są własnością Firmy i w związku  
z tym wszelkie wiadomości tworzone, wysyłane i otrzymywane przy ich użyciu stanowią także własność 
Firmy. Firma zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobów wykorzystania należących do niej systemów 
elektronicznych, niezależnie od tego, czy pracownik korzysta z tych systemów w celach służbowych czy  
prywatnych, oraz do blokowania i przechwytywania treści, wiadomości oraz plików w sytuacjach  
dozwolonych przez obowiązujące prawo. Takie kontrole mają miejsce w celu przeprowadzania 
wewnętrznych dochodzeń, ochrony praw firmy Brunswick oraz zapewniania zgodności z naszymi zasadami 
i obowiązującym prawem. Zasady firmy Brunswick opisane w Kodeksie postępowania mają zastosowanie 
do korzystania z elektronicznych systemów przekazywania informacji niezależnie od tego, czy pracownik 
korzysta z tych systemów w celach prywatnych czy służbowych. Należy pamiętać, że wiadomości  
elektroniczne, w tym wiadomości e-mail, wiadomości czatu i wiadomości tekstowe, muszą być tworzone  
z taką samą dbałością oraz profesjonalizmem jak inne listy i korespondencja firmy Brunswick.

Podczas korzystania z witryn mediów społecznościowych w celu publikowania informacji, brania  
udziału w dyskusjach lub przekazywania w inny sposób informacji o Firmie, niezależnie od tego, czy 
wykorzystywane są do tego celu systemy Firmy, pracownik jest zobowiązany wyraźnie i w widoczny sposób 
ujawnić informacje dotyczące tego, że jest on zatrudniony w Firmie. Co więcej, informacje publikowane  
w imieniu firmy Brunswick muszą zawierać wyłącznie prawdziwe i potwierdzone dane. Pracownik nigdy nie 
powinien przedstawiać nieprawdziwej tożsamości lub nieprawdziwej tożsamości firmy Brunswick. 

 KOMPENDIUM WIEDZY

Przykłady niewłaściwego korzystania z należących do Firmy elektronicznych  
systemów przekazywania informacji

 Pracownik wysyła swojemu znajomemu spoza Firmy dowcip, który jest obraźliwy dla wyznawców  
jednej z religii.

 Pracownik wykorzystuje komputer należący do Firmy do uzyskiwania dostępu do materiałów  
pornograficznych.

 Kierownik ds. marketingu wysyła poufne informacje dotyczące opracowania nowego produktu poza 
Firmę bez uzyskania upoważnienia.

 Analityk nadmiernie wykorzystuje systemy przekazywania informacji do celów prywatnych — często 
wysyła z komputera firmowego wiadomości e-mail promujące działalność prowadzoną w domu.

 Pracownik wykorzystuje witrynę sieci społecznościowej do publikowania uwłaczających komentarzy  
o swoich współpracownikach, którzy są innej rasy.

 Pracownik publikuje anonimowe komentarze wychwalające produkty firmy Brunswick, nie ujawniając 
przy tym, że pracuje dla Firmy.
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Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:  Członek zespołu wysłał mi wiadomość e-mail, która w sposób stereotypowy i uwłaczający traktuje 
mężczyzn. Chcę wysłać tę wiadomość znajomemu spoza Firmy, który na pewno uzna ją za zabawną.  
Czy mogę przesłać dalej tę wiadomość, mimo że mój znajomy nie pracuje w Firmie? 

ODPOWIEDŹ:  Nie. Nigdy nie należy korzystać z elektronicznych systemów przekazywania informacji do 
wysyłania potencjalnie obraźliwych materiałów osobom z firmy Brunswick lub spoza niej. Wysyłanie 
takich materiałów może naruszać nasze Zasady przeciwdziałania nękaniu, Kodeks postępowania  
oraz prawo. Należy niezwłocznie usunąć taką wiadomość e-mail i poinformować dział technologii  
informacyjnych o jej otrzymaniu.

PYTANIE:  Piszę bloga i chcę na nim opisać wspaniałe produkty firmy Brunswick. Czy to dopuszczalne?

ODPOWIEDŹ:  O produktach wytwarzanych przez firmę Brunswick można pisać pod warunkiem, że wyraźnie  
zaznaczy się, że jest się pracownikiem Firmy. Należy się także upewnić, że publikuje się wyłącznie 
prawdziwe i potwierdzone informacje o naszych produktach.

Powiązane Zasady

Komunikacja elektroniczna i korzystanie z internetu (E.02.07)

Media społecznościowe (H.01.05)

Wyszukiwanie w miejscu pracy (H.05.05)

Środowisko pracy    29



Ochrona aktywów firmy

N asze placówki, sprzęt, materiały, mienie, technologie, informacje oraz marki 
zostały uzyskane w wyniku ciężkiej pracy wielu ludzi. Naszym obowiązkiem  

wobec siebie nawzajem, naszych klientów, akcjonariuszy i partnerów biznesowych jest 
ochrona mienia firmy Brunswick przed kradzieżą, utratą, sprzeniewierzeniem i  
zniszczeniem. 

Każdy pracownik musi chronić aktywa firmy Brunswick i korzystać z nich w odpowiedni sposób.  
Nie wolno wykorzystywać aktywów Firmy w celu uzyskania prywatnych korzyści lub zapewnienia korzyści 
osobom lub podmiotom innym niż Firma. Nie wolno korzystać z komputerów i sprzętu należących do 
Firmy do nielegalnych bądź nieetycznych celów, takich jak hazard czy pornografia. Kradzież aktywów Firmy 
może pociągać za sobą nie tylko rozwiązanie stosunku pracy, ale także wszczęcie postępowania karnego. 
Niewłaściwe lub niezgodne z prawem korzystanie z mienia firmy Brunswick może zaszkodzić nam  
wszystkim. 

 KOMPENDIUM WIEDZY

Przykłady aktywów Firmy

 Pieniądze bądź produkty Firmy.

 Czas pracownika spędzany w pracy.

 Systemy komputerowe i oprogramowanie.

 Telefony.

 Kserokopiarki.

 Pojazdy należące do Firmy.

 Znaki towarowe będące własnością Firmy.

Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:  Prowadzę małą firmę, której przedmiotem działalności jest tworzenie zaproszeń ślubnych, i właśnie 
projektuję zaproszenia dla jednego z moich współpracowników. Czy mogę do tego celu korzystać z  
komputera należącego do Firmy, skoro zajmie mi to tylko kilka dni?

ODPOWIEDŹ:  Nie. Takie korzystanie z komputera wykracza poza dozwolone w zasadach firmy Brunswick  
incydentalne korzystanie z komputera należącego do Firmy do celów prywatnych.

PYTANIE:  Mój kierownik poprosił mnie, abym w godzinach pracy załatwiał jego prywatne sprawy, takie jak  
na przykład odebranie odzieży z pralni czy kupno prezentów o charakterze osobistym. Czy to stanowi 
jakiś problem?

ODPOWIEDŹ:  Tak. Kierownik w nieprawidłowy sposób wykorzystuje czas pracy pracownika, który jest  
jednym z aktywów Firmy. Incydent ten należy zgłosić zgodnie z opisem w Kodeksie postępowania,  
aby można było podjąć względem niego odpowiednie działania.

Powiązane Zasady

Komunikacja elektroniczna i korzystanie z internetu (E.02.07)

Media społecznościowe (H.01.05)
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Działalność polityczna

F irma Brunswick szanuje prawo do uprawiania działalności politycznej we własnym 
imieniu lub w imieniu jakiejkolwiek idei albo kandydata, lecz prosi, aby pracownicy 

powstrzymywali się od działalności politycznej w pracy. Na potrzeby niniejszych zasad 
„działalność polityczna” oznacza działania, które nie są bezpośrednio powiązane z 
kwestiami dotyczącymi zatrudnienia.  

Należy uważać, by nie używać nazwy firmy Brunswick, jej majątku ani innych zasobów w żaden 
sposób w celu wspierania swojej osobistej działalności politycznej i należy kierować się rozwagą przy 
omawianiu osobistych poglądów politycznych z partnerami w interesach będącymi osobami trzecimi. Firma 
nie zwraca pracownikom osobistych datków na cele polityczne i wynagrodzenie pracownika nie zostanie 
zwiększone ani w żaden inny sposób skorygowane o dokonane datki. Pracowników zachęca się do  
uczestniczenia w inicjatywach obywatelskich i politycznych, o ile takie inicjatywy odbywają się w czasie 
prywatnym pracownika i na jego koszt oraz są zgodne z obowiązującym prawem. Pracownikowi nie wolno 
sugerować ani dawać do zrozumienia, że przekazane przez niego czas, zasoby lub pieniądze pochodzą  
od firmy Brunswick lub mają jej aprobatę. Pracownik nie będzie nigdy faworyzowany ani karany za  
dokonanie prywatnych datków lub niezrobienie tego.

 KOMPENDIUM WIEDZY

Przykłady niewłaściwej działalności politycznej w miejscu pracy

 Kierownik prosi, aby pracownicy z jego działu kupili bilety na imprezę służącą pozyskaniu funduszy na 
rzecz kandydata wspieranego przez dużego klienta.

 Na parkingu Firmy pracownik fabryki rozdaje po pracy ulotki kandydata na stanowisko polityczne.

 Kierownik wysyła wiadomość e-mail z służbowego komputera do swych współpracowników, zachęcając 
ich do głosowania na popieranego przez niego kandydata.

Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:  Mój znajomy ubiega się o objęcie stanowiska politycznego, a ja chciałbym pomóc mu w prowadzeniu 
kampanii. Czy to jest dozwolone?

ODPOWIEDŹ:  Tak. Prywatna działalność polityczna pracownika jest jego prywatną sprawą. Musi on jedynie 
upewnić się, że nie będzie on wykorzystywać zasobów Firmy, w tym czasu pracy, służbowej poczty  
e-mail i nazwy Firmy, do wspierania kampanii.

PYTANIE:  Moja żona ubiega się o zostanie członkiem stanowej Izby Reprezentantów. Czy mogę skorzystać z  
komputerów i kserokopiarek należących do firmy Brunswick, aby przygotować dla niej broszurki i plakaty?

ODPOWIEDŹ:  Nie. Zasobów należących do Firmy nie można wykorzystywać do wspierania prywatnej 
działalności politycznej.

PYTANIE:  Mój kierownik otwarcie wyraża swoje poglądy polityczne, które znacznie różnią się od moich. 
Czasami nawet posuwa się do czynienia uwag na temat rasy, wyznania czy narodowości kandydatów, co 
w mojej opinii jest obraźliwe. Czy może on odmówić mi awansu lub podwyżki, a nawet zwolnić  
mnie z pracy z uwagi na moje, inne niż jego, poglądy polityczne?

ODPOWIEDŹ:  Nie. Kierownik nie może podjąć żadnych działań związanych z zatrudnieniem z uwagi na różnicę 
poglądów politycznych. Co więcej, jeśli jego postępowanie przyczyni się do powstania nieprzyjaznej 
bądź obraźliwej atmosfery w środowisku pracy, zgodnie z opisem w Zasadach Firmy przeciwko nękaniu, 
pracownik ma obowiązek zgłosić ten fakt, aby można było podjąć odpowiednie działania.

Powiązane Zasady

Nękanie (H.01.02)
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PROCEDURY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ
Jeśli pracownik wie o naruszeniu Kodeksu postępowania lub jakichkolwiek zasad firmy Brunswick, musi 
niezwłocznie zgłosić to naruszenie w jeden z niżej wymienionych sposobów. Zgłoszeń można dokonywać 
anonimowo, a pod numerem bezpłatnej infolinii ds. etyki dostępni są tłumacze. Zgłoszenia będą traktowane 
w sposób poufny w zakresie zgodnym z przeprowadzeniem uczciwego i dokładnego postępowania.  

 Pracownik może powiadomić swojego przełożonego.

 Pracownik może skontaktować się z Doradcą ds. etyki w swojej lokalizacji (osobiście, telefonicznie, 
poprzez wysłanie listu lub pocztą elektroniczną).

 Pracownik może zadzwonić pod bezpłatny w Stanach Zjednoczonych numer infolinii ds. etyki  
(877.684.5252) lub pod bezpłatny międzynarodowy numer infolinii ds. etyki (numery znajdują się na 
końcu Kodeksu postępowania).

 Pracownik może skorzystać z formularza internetowego dostępnego pod adresem:  www.bcethics.com  
– lub–  
w przypadku pracowników zatrudnionych na terenie Unii Europejskiej, należy skorzystać z procesu  
internetowego: https://bcethicseu.alertline.com ;

 Pracownik może skontaktować się z Biurem ds. etyki osobiście, drogą listową (1 N. Field Court, Lake  
Forest, IL 60045), telefonicznie (847.735.4318), pocztą elektroniczną (ethics.advisory@brunswick.com)  
lub faksem (847.735.4388).

 Pracownik może wysłać list do Głównego radcy prawnego Firmy.

Infolinia ds. etyki jest obsługiwana przez firmę zewnętrzną i jest dostępna 24 godziny na dobę przez 
siedem dni w tygodniu. Zgłoszeń dokonywać można anonimowo, jednak zachowanie anonimowości  
może ograniczyć nasze możliwości skutecznego zbadania zgłaszanych obaw. Firma Brunswick niezwłocznie 
zbada zgłoszenia i podejmie odpowiednie działania. Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegania  
procedur stosowanych w ramach prowadzenia dochodzenia i otwarcie oraz szczerze przekazywać niezbędne 
informacje. Podejmiemy wszelkie uzasadnione starania celem powiadomienia pracownika o zakończeniu 
prowadzenia dochodzenia.

ZERO TOLERANCE FOR RETALIATION
Jeśli pracownik zgłosi w dobrej wierze naruszenie, korzystając z którejkolwiek z procedur opisanych  
w Kodeksie postępowania, nie podjęte zostaną wobec niego żadne działania odwetowe. Każdy pracownik, 
który świadomie mści się z powodu takiego zgłoszenia lub który zakłóca dochodzenie ze względu na  
takie zgłoszenie, będzie podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu (z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie). 
Jeśli pracownik uważa, że ktoś mści się na nim, musi niezwłocznie zgłosić ten fakt, korzystając z jednej z 
metod opisanych powyżej.

Świadome fałszywe oskarżenie kogoś o naruszenie przepisów, okłamanie osoby prowadzącej 
dochodzenie lub odmówienie współpracy w prowadzeniu dochodzenia stanowi naruszenie Kodeksu 
postępowania. Zgłoszenie „w dobrej wierze” nie oznacza, że pracownik musi mieć słuszność co do zgłaszanej 
obawy. Oznacza to jedynie, że pracownik ma podstawy sądzić, że naruszenie miało miejsce, lub mogło  
zajść, i że przedstawia prawdę. 
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 KOMPENDIUM WIEDZY

Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:  Czy moja kariera zawodowa zostanie nadszarpnięta, jeśli zgłoszę naruszenie?

ODPOWIEDŹ:  Nie. Kadra zarządzająca firmy Brunswick dąży do utrzymywania otwartego środowiska,  
w którym problemy dotyczące etyki i zgodności można zgłaszać w dobrej wierze bez obawy o negatywne 
konsekwencje wyciągane względem zgłaszającego w związku ze zgłoszeniem. Firma Brunswick będzie 
reagować na wszystkie zgłaszane incydenty działań odwetowych podjętych względem zgłaszających i 
niezwłocznie podejmie działania naprawcze. Działania odwetowe podejmowane przez pracowników  
nie będą tolerowane.

PYTANIE:  Zauważyłem sytuację, co do której mam podejrzenie, że narusza Kodeks postępowania.  
Czy powinienem ją zgłosić, nawet jeśli nie mam całkowitej pewności, że narusza ona przepisy?

ODPOWIEDŹ:  Tak. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać możliwe naruszenia Kodeksu postępowania. 
Zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie i odpowiednio zbadane. Lepiej jest zgłosić podejrzenie, 
które okaże się nie być naruszeniem, niż zignorować możliwe naruszenie prawa lub zasad Firmy.

PYTANIE:  Co się dzieje, gdy ktoś zgłasza naruszenie w złej wierze, aby wpędzić mnie w kłopoty?

ODPOWIEDŹ:  Wszystkie dochodzenia są przeprowadzane w sposób profesjonalny i obiektywny. Celowe 
zgłaszanie naruszenia w „złej wierze” jest poważnym błędem i może prowadzić do podjęcia działań  
dyscyplinarnych, z rozwiązaniem stosunkiem pracy włącznie.

Powiązane Zasady

Procedury przetwarzania danych rachunkowych oraz skargi dotyczące kwestii finansowych (E.02.01)

Zasady zgłaszania nieprawidłowości (E.02.03)

Zasady przeciwdziałania nękaniu (H.01.02) 
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Oświadczenie:  

Osobiste zobowiązanie do dokonywania właściwego wyboru

Oświadczam, że przeczytałem(am) i rozumiem informacje zawarte w 
Kodeksie postępowania firmy Brunswick Corporation oraz wyrażam zgodę 
na przestrzeganie Kodeksu postępowania i innych zasad f irmy Brunswick.

Imię i nazwisko pracownika Data

Podpis pracownika Data
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ETHICS TOLL-FREE HELP LINE NUMBERS
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  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Australia	 Optus	 1.800.551.155	 800.556.2803

	 Telstra	 1.800.881.01 1	

Belgium	 	 0.800.100.10	 888.507.5629

Brazil	 	 0800.890.0288	 888.649.901 1	
	 	 			or	
	 	 0800.8888.288

Canada	 	 ——	 877.684.5252

China	 Beijing	 108.888	 888.649.9014	
	 vicinity

	 Shanghai	 108.1 1	
	 vicinity

Denmark	 	 8001.0010	 888.649.9026

France	 	 0800.99.001 1	 888.649.9047	
	 	 			or	
	 	 0805.701.288

Germany	 	 0.800.2255.288	 888.649.9048

Hong Kong	 Hong Kong	 800.96.1 1 1 1	 888.649.9054	
	 Telephone

	 New World	 800.93.2266	
	 Telephone

Hungary	 	 06.800.01 1 1 1	 888.649.9057

Italy	 	 800.172.444	 888.649.9058

Japan	 KDDI	 00.539.1 1 1	 888.649.9059

	 NTT	 0034.81 1.001

	 Softbank	 00.663.51 1 1	
	 Telecom

Korea	 DACOM	 0030.91 1	 888.649.9062

	 DACOM US	 550.2872	
	 Military

	 Korea	 0072.91 1	
	 Telecom

	 Korea	 550.4663	
	 Telecom 
 US Military

	 ONSE	 0036.91 1

  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Mexico	 	 01.800.288.2872	 888.802.9416

	 Alternative	 01.800.462.4240

	 Por Cobrar	 01.800.1 12.2020	
	 Espanol

Nertherlands	 0800.022.91 1 1	 888.802.9418

New Zealand	 000.91 1	 800.721.0942

Norway	 	 800.190.1 1	 888.802.9432

Poland	 	 ——	 0.0.800.1 1 1.1717

Portugal	 	 800.800.128	 800.569.9578

Russia	 	 8^10.800.1 10.101 1	 888.802.9441

	 Moscow	 363.2400

	 Outside	 8^495.363.2400	
	 Moscow

	 St.	 363.2400	
	 Petersburg

	 Outside St.	 8^812.363.2400	
	 Petersburg

Singapore	 Sing Tel	 800.01 1 1.1 1 1	 888.802.9451

	 StarHub	 80.0001.0001

Sweden	 	 020.799.1 1 1	 888.802.9454

Switzerland	 	 0.800.89001 1	 888.802.9458

Thailand	 	 1.800.0001.33	 888.802.9459	
	 	 			or	
	 	 001.999.1 1 1.1 1

United	 BT	 0800.89.001 1	 800.569.9578
Kingdom	 C&W	 0500.89.001 1

United	 	 ——	 877.684.5252	
States




