Kodeks etyki biznesu
Grupy Legrand

KULTURA NASZYCH DZIAŁAŃ I NASZE
ZAANGAŻOWANIE

Przestrzeganie zasad
etyki biznesu oznacza
w szerszym rozumieniu
szacunek dla naszych
klientów, dostawców
i partnerów handlowych.

Etyczne postępowanie jest jedną
z podstawowych wartości Grupy.
Wyrazem takiego postępowania
jest przede wszystkim
przestrzeganie przez każdego
pracownika zasad etyki biznesu.
Wcześniej Grupa przyjęła Kartę
Zasad Uczciwej Konkurencji, przez
co podkreśliliśmy wagę zdrowego
i lojalnego współzawodnictwa
na rynku, natomiast ten Kodeks
precyzuje zasady etyki biznesu,
o których mowa w Karcie
Fundamentalnych Zasad Grupy.
Przestrzeganie zasad etyki biznesu
oznacza w szerszym rozumieniu
szacunek dla naszych klientów,
dostawców i partnerów handlowych
oraz to, abyśmy nie tworzyli relacji
handlowych, niezgodnych z naszym
kodeksem etycznym.

Każdy też musi budować poprawne
relacje ze współpracownikami
i partnerami biznesowymi.
W razie wątpliwości można
w każdej chwili zwrócić się do
odpowiednich osób, które zajmują
kierownicze stanowiska w działach
administracyjnych i finansowych
Grupy.
Chciałbym uczulić każdego z Was
na kwestie przestrzegania zasad
etyki biznesu, o których mówi
ten kodeks, proszę o szczegółowe
zapoznanie się z nim.
Liczę na Wasze zaangażowanie,

Grupa Legrand jasno określa swoje
stanowisko w kwestii korupcji
i innych oszustw: żadne nie będzie
tolerowane. Oznacza to, że każdy
z pracowników Grupy przestrzega
zasad tego kodeksu.

Benoît Coquart
Dyrektor Generalny
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Jak stosować kodeks etyki biznesu
Czemu służy kodeks etyczny

1. Wstęp
Kodeks zawiera
praktyczne wskazówki,
które mają pomóc
pracownikom,
znajdującym się
w sytuacjach
potencjalnego ryzyka

Jak stosować kodeks etyki biznesu?

Kodeks etyki biznesu kładzie nacisk
na walkę z korupcją i oszustwami
finansowymi. Jest rozwinięciem
tematycznym Karty Fundamentalnych
Zasad Grupy i zawiera informacje prawne
i praktyczne wskazówki, które mają
pomóc pracownikom, znajdującym się
w sytuacjach potencjalnego ryzyka
Za propagowanie zasad etyki biznesu,
zawartych w tym kodeksie i czuwanie
nad ich przestrzeganiem ponosi
odpowiedzialność cała dyrekcja Grupy.
Przestrzeganie tych zasad dotyczy
wszystkich pracowników Grupy we
wszystkich filiach, w tym również
wszystkich agentów, konsultantów i inne
osoby trzecie, które działają w imieniu
Grupy, np. dostawców, partnerów i inne
jednostki, z którymi Grupa współpracuje.
Kodeks nakłada na każdego pracownika
Grupy, niezależnie od zajmowanego
stanowiska, stosowanie zasad
przedstawionych poniżej, w ramach swoich
funkcji i zakresu odpowiedzialności oraz
czuwanie, aby te zasady były stosowane
w całym zespole, przez podległych mu
pracowników.

Należy też podkreślić, że niektóre z tych
zasad wiążą się z przepisami prawnymi,
których nieprzestrzeganie pociąga za
sobą odpowiedzialność cywilno-prawną,
a nawet karną pracownika i/lub Grupy.
Zwracamy uwagę, że ten kodeks nie może
być traktowany, jako pełne kompendium
reguł prawnych i że zasady w nim opisane
mogą być, w zależności od sytuacji,
rozpatrywane w kontekście prawodawstwa
danego kraju.
W przypadku wątpliwości, pracownicy są
zobowiązani do zwracania się do swoich
bezpośrednich przełożonych, w działach
administracyjnych i finansowych.
W przypadku zaistnienia rozbieżności
pomiędzy zasadami zawartymi w kodeksie,
a niektórymi lokalnymi zwyczajami,
obowiązują zasady zawarte w kodeksie.
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Stosowanie się
do zasad etycznego
biznesu wiąże się ze
stanowiskiem
Grupy wobec
wytycznych instytucji
ponadpaństwowych



Wstęp
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Czemu służy kodeks etyczny?

Kodeks etyczny jest sumą praw i norm
społecznych
Przestrzeganie przez wszystkich
pracowników zasad etycznego biznesu
jest ściśle związane z przestrzeganiem
Karty Fundamentalnych Zasad Grupy,
której wytyczne dotyczące przejrzystości
i etyki biznesowej określono w przeciągu
ostatnich dziesięciu lat.
Stosowane się do tych zasad wiąże
się też ze stanowiskiem Grupy wobec
wytycznych instytucji ponadpaństwowych
i międzynarodowych organizacji,
a zwłaszcza:
- Konwencji OECD, n/t walki z korupcją
w zagranicznych instytucjach
państwowych przy zawieraniu
międzynarodowych transakcji
handlowych,
- Głównych wytycznych OECD n/t firm
wielonarodowych,
- Konwencji ONZ dotyczącej korupcji,
- Światowego paktu ONZ, którego 10-ty
punkt dotyczy walki z korupcją,
- Poszczególnych przepisów narodowych
lub lokalnych n/t walki z korupcją.
Konwencja OECD dotycząca walki
z korupcją w instytucjach państwowych

przy zawieraniu międzynarodowych
transakcji, ratyfikowana przez wiele
krajów i konwencja ONZ n/t korupcji,
definiują międzynarodową korupcję,
jako czyn kryminalny, karany w wielu
krajach. Obecnie, nieprzestrzeganie
międzynarodowych i krajowych praw
i przepisów z zakresu etyki biznesu,
a zwłaszcza walki z korupcją może
skutkować postawieniem Grupy, osób,
które nią kierują, oraz tych, które ją
reprezentują przed odpowiedzialnością
karną. Na pracowników Grupy mogą
zostać nałożone kary pieniężne lub nawet
kary pozbawienia wolności. Te kary,
w zależności od prawodawstwa danego
kraju, mogą się wiązać z dodatkowymi
sankcjami (np. pozbawieniem praw
publicznych).
Stawką jest nie tylko wyrok w sprawie
karnej: na firmę mogą zostać nałożone
sankcje handlowe.
W przypadku naruszenia prawa, na Grupę
mogą zostać nałożone sankcje handlowe,
finansowe lub administracyjne.
Firma posiadająca wyrok za korupcję
może zostać wykluczona z udziału
w przetargach publicznych. Może
uzyskać status firmy niewybieralnej
w sektorze publicznym (gwarancje
COFACE ), przy finansowaniu prywatnym
(banki komercyjne), może też zostać
wykluczona z projektów finansowanych

Większość klientów, z którymi
współpracujemy, zanim wejdą z nami
w relacje handlowe, wymagają od nas
gwarancji etycznego biznesu
i przejrzystości. Klienci chcą, abyśmy
przestrzegali zasad poprawności
biznesowej i antykorupcyjnej.
Inwestorzy mogą składać zapytania
dotyczące tych kwestii podczas
transakcji, takich jak fuzje lub wykup
nowych firm. Nieodpowiednie postawy
i zachowania, brak przejrzystości działań
mogą spowodować zakaz dostępu Grupy
do większości rynków.
Ryzyko utraty dobrego wizerunku
na rynku jest bardzo duże.
Musimy być świadomi skutków utraty
dobrego wizerunku i reputacji,
jakie może spowodować wykrycie
działań korupcyjnych lub oszustwa.
Nieodwracalny uszczerbek na wizerunku
może mieć miejsce w momencie
publicznego ujawnienia domniemanych
malwersacji, nawet jeśli nie zapadł
jeszcze wyrok.

Samo podejrzenie o korupcję może
zachwiać zaufaniem inwestorów, banków,
klientów i dostawców i zaszkodzić
wizerunkowi całej Grupy.
Wdrożenie polityki walki z korupcją
i malwersacjami jest sprawą
fundamentalną dla trwałości Grupy.
Przestrzeganie zasad kodeksu etyki
biznesowej zacieśni nasze relacje
z klientami i partnerami handlowymi,
wzmocni nasz wizerunek na rynku
i zmniejszy ryzyko ponoszenia przez nas
odpowiedzialności prawnej.
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przez międzynarodowe instytucje (Bank
Światowy, Bank Rozwoju Regionalnego)
i wpisana na „czarną listę”. Firma
posiadająca wyrok sądowy może
mieć zakaz stawania do przetargów
publicznych.



2. Praktyki surowo
zabronione

Korupcja:

Za korupcję uznaje się proponowanie
osobie zatrudnionej w sektorze
publicznym lub prywatnym,
bezpośrednio lub pośrednio (za pomocą
agenta, konsultanta, podwykonawcy
lub innej osoby, która działa w jej
imieniu) ofert, darowizn, prezentów
lub innych korzyści materialnych, po to,
aby ta osoba wykonała lub odstąpiła od
wykonania swojej powinności.
Za akt korupcji uznaje się również fakt
zabiegania o jakąś korzyść.
Prawo karze również za handel
wpływami, które mają na celu
spowodowanie, aby osoba nadużyła
swoich rzeczywistych lub domniemanych
wpływów, co ma powodować
wymuszenie podjęcia jakiejś
korzystnej decyzji (umowy lub decyzji
administracyjnej) w celu otrzymania
rewanżu.

Korupcja może dotyczyć zarówno
relacji z partnerami handlowymi jak
i urzędnikami państwowymi. Niektóre
przepisy prawne dotyczą wyłącznie
korupcji w sektorze publicznym,
ale polityka antykorupcyjna Grupy
mówi również o sektorze prywatnym.
Czynności korupcyjne mogą być
prowadzone bezpośrednio lub pośrednio,
poprzez udział lub współudział osób
trzecich. Nakłanianie do korupcji lub
w niej współudział jest również
uznawane za czyn korupcyjny.
Wykroczenia takie są karane grzywną
lub karą pozbawienia wolności.

Dobre nawyki
Każdy pracownik w przypadku wątpliwości związanych z biznesowymi
kwestiami etycznymi lub prawnymi powinien kontaktować się ze
swoim bezpośrednim przełożonym, lub z przełożonym z działu
administracyjnego i finansowego. Tylko w ten sposób pracownik daje
Grupie możliwość przeanalizowania sytuacji i zaradzenia jej
z wyprzedzeniem, w odpowiednim czasie.
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Wręczanie łapówek
i prowizji, oszustwa
handlowe, pranie brudnych
pieniędzy i inne formy
łamania prawa
np. dotyczące kontroli
eksportu, embargo
lub „czarnych list”
jest uznawane za
pogwałcenie zasad
kodeksu etyki biznesu.

Wręczanie łapówek jest
surowo zabronione

Praktyki surowo zabronione
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 Korupcja w relacjach z władzami
publicznymi
Międzynarodowy charakter działalności
Grupy powoduje, że niektórzy
z pracowników wchodzą w relacje
z urzędnikami sektora publicznego
lub administracji państwowej. Lokalne
przepisy prawne mogą być bardziej
restrykcyjne niż zasady opisane poniżej.
Zgodnie z przyjętymi zasadami, nie
należy nigdy proponować, bezpośrednio
lub pośrednio jakichkolwiek korzyści
majątkowych lub innych. Trzeba
pamiętać, że osoby zatrudnione przez
firmy, uniwersytety, jednostki publiczne
lub inne organizacje kontrolowane
przez państwo są uznawane za pełniące
funkcje publiczne. Relacje z takimi
osobami wymagają dodatkowych
środków ostrożności.
W razie wątpliwości należy zwrócić się
do bezpośrednich przełożonych
w działach administracyjnych
i finansowych, aby rozwiać wątpliwości
dotyczące istniejących zasad i sposobów
ich przestrzegania we wszystkich
sytuacjach, które implikują relacje
z osobami pracującymi w sektorze
publicznym.

- Łapówki
Łapówka to potoczne określenie, które
oznacza korzyść, najczęściej finansową,
którą wręcza się dla osiągnięcia
określonego celu urzędnikowi
administracji publicznej, aby wpłynąć
na jego decyzję, z pominięciem
standardowych procedur.
Łapówką może być również zapłata,
która ma na celu wpłynięcie na
wynik inspekcji jakiegoś organu
kontrolującego.
W wielu krajach ogłoszono przepisy,
które nakładają kary za korupcję swoich
urzędników i zabraniają wręczania
łapówek. Sankcje mogą być bardzo
surowe, włącznie ze skazaniem osób
fizycznych na surowe wyroki, w tym
również kary pozbawienia wolności.
 Korupcja w relacjach z klientami,
dostawcami i partnerami

- Prowizje i nielegalne zapłaty
Każda firma ma obowiązek
zawierania transakcji w poszanowaniu
obowiązującego prawa. Relacje
handlowe zarówno z dostawcami,
jak i z podwykonawcami, pośrednikami
i z klientami muszą być zdrowe i oparte
na dobrze sprecyzowanych umowach
(zawierających warunki ogólne
i szczegółowe współpracy, umowy
specjalne …) i wyczerpywać wszystkie

Każda forma czynnej
lub biernej korupcji
jest w Grupie surowo
zabroniona

Tajne wypłacanie prowizji jest formalnie
zabronione w Grupie.
Zgodnie z tą zasadą, mogą być
wynagradzane tylko legalne
i rzeczywiste świadczenia.
Wynagrodzenie musi być zawsze
rekompensatą za usługę rzeczywiście
wyświadczoną i nie może być
niewspółmierne.
Konieczne jest, aby każda zapłata
była wykonywana po przedstawieniu
faktury, zatwierdzonej przez osobę
odpowiedzialną. Zapłata musi być
wykonywana przez przelew bankowy
na konto wierzyciela, w kwocie, która
figuruje na fakturze, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w umowie.

Nie można wykonywać przelewów
do firm, które nie są naszymi
bezpośrednimi klientami lub dostawcami
usług, oraz przelewów do krajów
innych, niż te, w których podatnik
jest zarejestrowany. Każdy rabat musi
być zgodny z interesem handlowym,
określonym w polityce handlowej
danej jednostki, zgodnie z procedurami
Grupy i w ramach określonych
umowami sprzedaży (warunki ogólne
lub szczegółowe sprzedaży, specjalne
aneksy handlowe...) Należy zwrócić
uwagę, że zasady zawarte w tym
paragrafie dotyczą zarówno transakcji
związanych z zakupem dóbr i usług
jak i ze sprzedażą dóbr i usług.

Dobre nawyki
Wynagradzanie osób trzecich musi zawsze iść w parze z rzeczywiście
wykonana usługą. Musi być proporcjonalne i racjonalne.
Aby móc uzasadnić wszystkie wypłaty dla osób trzecich lub wpłaty od
osób trzecich, należy zachować szczególną ostrożność i szczegółowo
przeanalizować dodatkowe korzyści lub wydatki, które ta umowa
spowodowała. Muszą być one jasno sprecyzowane i udokumentowane.
Zapłaty przy użyciu czeków lub wpłaty gotówkowe muszą być
wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem, zatwierdzone przez
przełożonych i nie mogą zdarzać się często.
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aspekty relacji handlowej.

Każda forma oszustwa
jest surowo zabroniona
w Grupie Legrand



Praktyki surowo zabronione
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Oszustwo:

to celowe i rozmyślne oszukanie drugiej
osoby w celu uzyskania bezpodstawnej
korzyści lub uchylenia się przed
zobowiązaniem prawnym. Oszustwo
zakłada działanie świadome i niezgodne
z prawem.
W praktyce oszustwo może być rodzajem
działania lub zaniechania. Polega
najczęściej na fałszowaniu dokumentów
i może skutkować sprzeniewierzeniem
środków, nielegalnym używaniem
sprzętu lub błędnym księgowaniu.
Oszustwa są zawsze sankcjonowane
prawnie jako specyficzne wykroczenia,
zalicza się do nich: kradzież,
sprzeniewierzenie środków, nadużycie
środków publicznych, nadużycie
zaufania, fałszerstwo, ukrywanie
dowodów i dochodów. Oszustwo
może również polegać na świadomym
współudziale przy popełnianiu

przestępstwa, np. poprzez księgowanie
fałszywych faktur lub przez fałszowanie
inwentaryzacji. Takie przestępstwa są
karane grzywną lub więzieniem. Każda
forma oszustwa jest surowo zabroniona
w Grupie Legrand. Każde oszustwo
wiąże się z sankcjami przewidzianymi
w międzynarodowym lub lokalnym
kodeksie karnym oraz w wewnętrznych
przepisach Grupy.



Pranie brudnych pieniędzy:
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Pranie brudnych pieniędzy jest
przestępstwem, które polega na
wprowadzaniu do legalnego obrotu
pieniędzy pochodzących z nielegalnych
źródeł, lub służących do finansowania
nielegalnej działalności. Grupa wdrożyła
już procedury kontroli wewnętrznej,
które mają na celu zapobieganie,
aby transakcje handlowe, które są
dokonywane nie były wykorzystywane
do procederu prania brudnych
pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Te wytyczne umożliwiają wykrywanie
i zapobieganie wszelkim formom
nielegalnych procederów.

Dobre nawyki
Każdy pracownik musi znać i stosować się do procedur wewnętrznej
kontroli, które obowiązują w Grupie i które dotyczą kwestii
administracyjnych i finansowych i sygnalizować każdą podejrzaną
operację, aby umożliwić interwencję zanim zostanie popełnione
przestępstwo. Każda jednostka administracyjna Grupy musi znać
i stosować się do procedury „Know Your Customer”, która zabrania
prowadzenia transakcji z osobami fizycznymi lub prawnymi
z „czarnej listy” , publikowanej przez Stany Zjednoczone
(OFAC Sdn, OFAC PLC, sekcja 311) lub Unię Europejską.

Grupa czuwa nad
legalnym eksportem
swoich urządzeń

Praktyki surowo zabronione
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 Wykroczenia związane z kontrolą
eksportu:

Grupa, w związku z tym, że jest
obecna na całym świecie, musi ściśle
respektować wszystkie międzynarodowe
przepisy i rozporządzenia dotyczące
kontrolowania eksportu, i otrzymywania
licencji, dokumentów eksportowych
i importowych. Musi czuwać nad
legalnością swojej działalności,
zwłaszcza eksportowej, sprawdzając
jej rodzaj, oraz czy przeznaczenie
lub zastosowanie produkowanych przez
Grupę urządzeń nie jest przedmiotem
restrykcji lub czy nie jest objęte
zakazem.
 Nie przestrzeganie sankcji
ekonomicznych i finansowych,
embargo i „czarnych list”:

Oprócz przepisów dotyczących kontroli
eksportu, istnieją specyficzne sankcje
wobec niektórych krajów (embargo),
jednostek lub określonych osób (tzw.
sankcje indywidualne wobec niektórych

jednostek). Sankcje mogą mieć
charakter wielokierunkowy
w ramach rezolucji ONZ lub przepisów
Unii Europejskiej lub jednokierunkowy,
nałożony przez niektóre kraje.
Sankcje mogą przyjmować różne formy,
np. restrykcji lub zakazów dotyczących:
• importu lub eksportu do wybranych
krajów,
• podróżowania do niektórych
sankcjonowanych krajów,
• nowych inwestycji w tych krajach,
• transakcji finansowych i negocjacji
dla sankcjonowanego kraju, ograniczenia
dla prowadzenia interesów w niektórych
krajach lub z niektórymi jednostkami
lub osobami.
Na przykład, sankcje mogą spowodować
ograniczenia w otrzymaniu pozwolenia
na eksport lub całkowity zakaz
eksportu, w zależności od rodzaju
produktów, rodzaju klienta, końcowego,
przeznaczeniu produktu lub kraju
przeznaczenia.

Dobre nawyki
W ramach działalności handlowej, zwłaszcza tej, która dotyczy eksportu,
każda jednostka Grupy musi wdrożyć zasady kontroli wewnętrznej.

Ponadto, Grupa nie prowadzi żadnych
transakcji z osobami lub jednostkami
znajdującymi się na „czarnych
listach”, opublikowanych przez Stany
Zjednoczone i Unię Europejską.

Dobre nawyki
Grupa Legrand zadecydowała o wdrożeniu procedur wewnętrznych,
związanych z ryzykiem współpracy z niektórymi krajami. Procedury
te określają sposoby działania przyjęte przez Grupę i służą zapewnianiu,
że jej działalność jest prowadzona zgodnie z polityką sankcji
ekonomicznych i finansowych nałożonych przez Stany Zjednoczone
i Unię Europejską.
Poszczególne jednostki organizacyjne wchodzące w skład Grupy
muszą stosować się do tych procedur.
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Praktyki surowo zabronione

W przypadku prowadzenia projektu,
w którym uczestniczy partner handlowy
z innego kraju, świadczący różne usługi
np. consultingowe, projektowe
lub informatyczne, należy sprawdzić,
czy kraj, jednostka lub osoba
uczestnicząca w projekcie, nie są
objęci sankcjami, embargo lub czy
nie znajduje się na „czarnej liście”.
Taka osoba lub jednostka muszą być
wykluczone z projektu. Pogwałcenie
tych praw powoduje, że Grupa i jej
współpracownicy są narażeni
na surowe kary, np. grzywny, więzienia
lub cofnięcie pozwolenia na eksport.
Obecnie, z powodu nałożenia sankcji
na wiele krajów, Grupa zapoznała się
szczegółowo z listą państw, na które
zostały nałożone sankcje.

Niektóre działania mogą mieć
charakter legalny lub nielegalny
w zależności od lokalnego kontekstu
prawnego lub od okoliczności.
Należy zawsze posiadać dodatkowe
informacje dotyczące obowiązujących
przepisów lokalnych. Nawet, jeśli
działalność wymaga dodatkowego
poparcia, zabronione jest
otrzymywanie go od osób publicznych
lub ludzi z nimi związanych.
Przystępując do współpracy
z danym krajem, należy znać jego
ustawodawstwo i obowiązujące
przepisy prawne
 Wręczanie łapówek:
Łapówki, to zapłaty, które służą
ułatwieniu lub przyspieszeniu realizacji
obowiązkowych procedur i formalności
administracyjnych, którymi zazwyczaj
zajmują się urzędnicy państwowi
na drodze legalnej. Takie zapłaty są
surowo zabronione przez prawodawstwo
i można je tolerować jedynie w ściśle
określonych warunkach.

Obowiązkowe formalności
administracyjne mogą obejmować:
• wydawanie pozwoleń, autoryzacji
i wiz;
• clenie towarów;
• wydawanie dokumentów
państwowych.
Zabronione jest ukrywanie
takiej zapłaty. W przypadku
wątpliwości, należy skontaktować
się z osobą odpowiedzialną z działu
administracyjnego i finansowego
i upewnić się co do legalności zapłaty.
Każda tego typu zapłata musi być
uprzednio zatwierdzona przez dyrektora
danego kraju. Oprócz tego zapłata
i jej wysokość muszą być dokładnie
udokumentowane.

Dobre nawyki
Należy sprawdzać legalność każdej zapłaty za usługę, zwłaszcza,
jeśli dotyczy to procedur administracyjnych i celnych.
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Działania zależne od lokalnego kontekstu
prawnego lub od okoliczności

Przystępując
do współpracy z danym
krajem, należy znać
jego ustawodawstwo
i obowiązujące
przepisy prawne

3. Działania
zależne od lokalnego
kontekstu prawnego
lub od okoliczności

Należy być szczególnie
ostrożnym przy
przyjmowaniu
prezentów,
uczestniczeniu
w posiłkach
biznesowych lub
innych rozrywkach,
które towarzyszą
relacjom biznesowym


Działania zależne od lokalnego kontekstu
prawnego lub od okoliczności
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Lobbing i sponsoring polityczny:

Każde stanowisko dotyczące polityki
publicznej, które może mieć znaczące
konsekwencje dla Grupy lub dla jej
działań w skali danego kraju lub w skali
międzynarodowej, musi być uprzednio
zaaprobowane przez dyrekcję Grupy.
Relacje z rządami poszczególnych
państw, grupami legislacyjnymi lub
organizacjami międzynarodowymi
(takimi jak Unia Europejska), lobbying
lub wpłaty na cele polityczne muszą być
wcześniej zatwierdzone i koordynowane
przez dyrekcję Grupy.
 Prezenty i usługi:
Prezenty lub przyjmowanie niektórych
usług są oznakami uprzejmości
i wzmacniają relacje handlowe.
Uznaje się, że w niektórych kulturach,
relacje biznesowe mogą pociągać za
sobą okazjonalne wręczanie prezentów
lub świadczenie usług.
Jednak prawo antykorupcyjne zabrania
wręczania prezentów, świadczenia usług
lub oferowanie rzeczy wartościowych
w celu uzyskania korzyści, wpływania

na decyzje handlowe lub inne. Podobnie
zabrania przyjmowania prezentów,
usług lub innych korzyści materialnych,
jako rekompensatę za przyznanie
nienależnych korzyści, wpłynięcie na
decyzję handlową lub inne.
Ogólnie rzecz biorąc, każde oferowanie
lub przyjmowanie prezentów lub usług
musi być zgodne z następującymi
zasadami:
• musi być zgodne z lokalnymi
przepisami;
• wartość prezentu lub usługi ma
odpowiadać zwyczajom handlowym,
musi mieć rozsądną wartość i być
dostosowana do okoliczności i okazji;
• musi zdarzać się w wyjątkowych
przypadkach;
• okoliczności i wartość prezentu lub
usługi nie mogą być tego rodzaju,
aby narzucały podejrzenia odnośnie
konfliktu interesów;
• wręczanie lub przyjmowanie
prezentów lub usług nie może wiązać
się z żadnymi korzyściami ani wpływać
na decyzje handlowe lub inne.
Należy podjąć dodatkowe środki

Dobre nawyki
Każda akcja lobbingowa i wpłaty na cele polityczne są przeprowadzane
ze ścisłym przestrzeganiem przepisów narodowych i międzynarodowych,
w pełnej przejrzystości, po uzyskaniu uprzedniej zgody dyrekcji Grupy.

• wydawanie pozwoleń,
• podpisywanie umów,
• ogłaszanie przetargów.
Każde wręczanie prezentów lub
świadczenie usług urzędnikowi
państwowemu lub osobie z nim
związanej, mającemu wpływ na
podejmowanie decyzji odnośnie
interesów firmy, jest surowo
zabronione.
Wszystkie koszty związane z prezentami
i usługami muszą zostać przejrzyście
zaksięgowane.

 Posiłki biznesowe:
Zaproszenia na posiłki biznesowe są w
zwyczaju na całym świecie.
Ogólnie rzecz biorąc, można
przyjmować zaproszenie lub zapraszać
na posiłki biznesowe partnera
handlowego w następujących
warunkach:
• posiłek ma na celu wymianę
informacji zawodowych;
• częstotliwość tych posiłków nie jest
duża;
• wartość posiłku jest umiarkowana,
adekwatna do sytuacji i lokalnych
zwyczajów.

Dobre nawyki

Należy odmawiać i grzecznie wyjaśniać zasady panujące w Grupie każdemu
klientowi lub dostawcy, który oferuje lub domaga się prezentu, którego
wartość lub rodzaj nie są zgodne z zasadami przedstawionymi powyżej,
i których Grupa nie toleruje.
Zanim zdecydujemy o przyjęciu lub wręczeniu prezentu lub usługi, należy
zastosować się do wytycznych przyjętych przez dyrekcję Grupy i upewnić się
czy będzie to respektowane w firmie partnera.
Jeśli z powodów protokolarnych lub kurtuazyjnych, pracownik przyjmuję
lub oferuje posiłek pomimo zasad opisanych powyżej, musi o tym fakcie
poinformować wcześniej swojego bezpośredniego przełożonego,
lub w razie wątpliwości skontaktować się z przełożonym z działu
administracyjnego i finansowego.
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ostrożności, jeśli beneficjent jest osobą
decyzyjną lub ma wpływ na interesy
firmy. Działania, które mogą mieć
wpływ na interesy firmy to:

Działania zależne od lokalnego kontekstu
prawnego lub od okoliczności
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 Udział w sponsorowanych
rozrywkach:

Wielu kulturach, korzystanie
z rozrywek (np. udział w koncertach
lub w wydarzeniach sportowych)
stanowi integralną część spotkań
biznesowych i wpływa na zacieśnienie
relacji zawodowych. Ogólnie rzecz
ujmując, skorzystanie z takiego
zaproszenia może być akceptowane
w następujących warunkach:
• Korzystanie z rozrywek odbywa się
w dobrej wierze w ramach spotkania
lub zebrania, które ma na celu
przedyskutowanie spraw biznesowych
i zacieśnienie relacji handlowych;
• Wartość tej rozrywki mieści się
w granicach rozsądku;
• Partner handlowy również w niej
uczestniczy;
• Wydarzenie ma charakter wyjątkowy
i zwyczajowy i jest związane
z prowadzeniem relacji biznesowych;
• Jest zgodne z prawem.
Należy podjąć dodatkowe środki

ostrożności, jeśli beneficjent jest osobą
decyzyjną lub ma wpływ na interesy
firmy. Działania, które mogą mieć
wpływ na interesy firmy to:
• wydawanie pozwoleń,
• podpisywanie umów,
• ogłaszanie przetargów.
Każde zaproszenie do korzystania
z rozrywek składane urzędnikowi
państwowemu lub osobie z nim
związanej, jest w Grupie surowo
zabronione.
W wyjątkowych przypadkach, można
uzyskać pozwolenie na wzięcie udziału
w legalnych rozrywkach pod warunkiem
uzyskania zgody bezpośredniego
przełożonego. Zabroniony jest udział
w rozrywkach, jeśli uczestniczy
w nich urzędnik państwowy, lub osoba
z nim powiązana, która ma możliwość
podejmowania lub wpływania na
decyzje dotyczące interesów firmy.
Wszystkie koszty związane z prezentami
i usługami muszą zostać przejrzyście
zaksięgowane.

Dobre nawyki

Należy bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii rozrywek biznesowych
i stosować się do zasad zawartych w niniejszym kodeksie.

Darowizny na cele
charytatywne podlegają
również reglamentacji

Darowizna oznacza każdą rzecz
wartościową, którą firma oferuje na
wsparcie celów charytatywnych, nie
oczekując w zamian żadnych korzyści
handlowych ani innej rekompensaty.
W ramach umowy partnerskiej, firma
Legrand przekazuje regularnie darowizny
na rzecz organizacji Elektrycy bez granic
i organizacji międzynarodowej ONG,
która działa na rzecz rozwoju branży
elektrycznej. Darowizna jest nielegalna
i może być uznana za formę korupcji,
jeśli ma na celu wywieranie wpływu
lub uzyskania jakiejkolwiek korzyści.
Darowizny mogą być przekazywane
wg ściśle określonych zasad:

• przyznaje się je osobom lub
organizacjom, których cele są spójne
z Kartą Fundamentalnych Zasad Grupy.
• są przekazywane w przejrzystej
formie: wpłaty gotówkowe lub na konta
prywatne są zabronione.

Dobre nawyki
Regularnie przekazywane darowizny muszą być ujęte
i zaakceptowane w budżecie rocznym. W przypadku przekazywania
jakiejkolwiek dodatkowej darowizny, konieczne jest wcześniejsze
otrzymanie pozwolenia dyrekcji Grupy. W pierwszej kolejności
firma akceptuje darowizny dla organizacji humanitarnych
i organizacji zajmujących się edukacją.
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• Darowizny na cele charytatywne:

Niektóre relacje biznesowe, opisane
poniżej mogą postawić Grupę i jej
pracowników w sytuacji niezgodnej
z prawem. Należy wtedy podwoić
czujność, przedsięwziąć odpowiednie
środki ostrożności, a w razie
wątpliwości przedłożyć sprawę
przełożonym.
 Współpraca z partnerami
handlowymi:

Przepisy antykorupcyjne nie rozróżniają
czynów popełnianych przez firmę i przez
kogoś, kto działa w jej imieniu i na jej
rachunek. Często firmy są pociągane
do odpowiedzialności za czyny
popełniane przez ich pracowników,
przedstawicieli lub partnerów
handlowych.
Liczne działania Grupy są związane
ze współpracą z partnerami
handlowymi. Należy pamiętać o tym,
aby nigdy nie robić za pośrednictwem
osób trzecich czegoś, co można zrobić
bezpośrednio. Upoważniając

lub zachęcając osoby trzecie
do działań na niekorzyść Grupy,
pracownik narusza zasady Grupy
i dopuszcza się pogwałcenia
obowiązujących przepisów
antykorupcyjnych. Partnerzy handlowi
muszą być starannie dobierani. Każdy
partner handlowy, w ramach swojej
działalności, musi przestrzegać
wewnętrznych zasad Grupy.
Co się tyczy pośredników handlowych,
kwoty, które mają zostać im wypłacone
muszą odpowiadać adekwatnemu
wynagrodzeniu za faktycznie wykonana
usługę. Nie można dokonywać zapłaty
w gotówce, bez zawartej uprzednio
umowy. Zapłaty są dokonywane
w krajach, w których pośrednik
prowadzi działalność lub jest
zarejestrowany. Zapłaty muszą zostać
zaksięgowane na kontach Grupy.

Dobre nawyki
Ważne jest, aby dobieranie i sprawdzanie partnerów handlowych
przebiegało zgodnie z zasadami kontroli wewnętrznej.
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Praktyczne rady: Konkretne sytuacje,
które powinny wzbudzić czujność

Współpraca
z partnerami
handlowymi wymaga
zdwojonej czujności

4. Praktyczne rady:
Konkretne sytuacje,
które powinny
wzbudzić czujność



Praktyczne rady: Konkretne sytuacje,
które powinny wzbudzić czujność
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Konflikt interesów:

Konflikt interesów następuje wówczas,
gdy pracownik bierze udział w jakieś
działalności i przedkłada swoje
interesy osobiste nad interesy Grupy.
Aby zapobiec konfliktom interesów,
pracownicy muszą być wyczuleni
na sytuacje, w których może zostać
naruszony obiektywizm podejmowania
decyzji zawodowych. Dzieje się to
najczęściej w przypadkach:

• Zajmowania funkcji, stanowisk lub
prowadzenia działalności poza firmą
Każde zaangażowanie pracownika
w działania konkurenta, dostawcy
lub klienta, zarówno jeśli chodzi
o udziały jak i działalność zawodową
musi zostać uprzednio zgłoszone
przełożonym. Taka sytuacja może
wpływać na bezstronność pracownika
i zagrażać interesom Grupy.

• Relacji z osobami trzecimi
Każdy pracownik może się znaleźć
w sytuacji, gdy osoba z jego otoczenia,
np. krewny jest związana interesami
z Grupą. W takich sytuacjach, gdzie
obiektywizm decyzyjny może zostać
zachwiany, pracownik ma obowiązek
poinformowania swoich przełożonych
o istnieniu powiązań, zanim decyzje
zostaną podjęte i powstrzymać się
od wpływania na proces decyzyjny.

Dobre nawyki

Każdy pracownik ma obowiązek podejmowania decyzji, które są zgodne
z interesem Grupy i nie opierają się na osobistych korzyściach. Należy
zawiadomić jak najszybciej bezpośrednich przełożonych o sytuacjach,
w których może dojść do konfliktu interesów. Takie działanie umożliwi
oszacowanie ryzyka i podjęcie koniecznych środków, aby zapobiec
konfliktowi interesów.

5. Podsumowanie

Zasady etyki biznesowej, zawarte
w tym kodeksie zostały sformułowane
zgodnie z nowymi międzynarodowymi
wymaganiami prawnymi, które dotyczą
zwłaszcza walki z korupcją. Jednak
z powodu rozbieżności prawnych
i politycznych, poszczególne jednostki
muszą rozwijać zasady etyki we
własnym, lokalnym kontekście, zgodnie
z wytycznymi Karty Fundamentalnych
Zasad Grupy i tego kodeksu, zwłaszcza
w sytuacjach, gdy zaistnieją
jakiekolwiek rozbieżności.
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Podsumowanie

Kodeks etyki biznesu wyznacza
ramy etyczne, zgodnie z którymi
chcemy prowadzić naszą działalność.
Nakreśla wspólne wartości wszystkich
pracowników, które trzeba przestrzegać
podczas wykonywania codziennej pracy.
Kodeks określa podstawowe reguły
i zasady związane z naszymi działaniami
w Grupie oraz w relacjach z klientami,
dostawcami i innymi osobami
z zewnątrz.
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