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Etyczne przywództwo nigdy jeszcze nie było tak istotne. Poza naszymi wartościami opartymi na dbałości, globalnej 
pracy zespołowej oraz nieustannym doskonaleniu źródłem naszej siły i przewagi konkurencyjnej jest również 
wizerunek naszej firmy jako przedsiębiorstwa działającego w sposób uczciwy i zgodny z najwyższymi normami 
etycznymi. Nasz wizerunek ma ogromne znaczenie dla wszystkich pracowników Colgate, konsumentów naszych 
produktów, klientów, inwestorów oraz partnerów biznesowych. 

Od momentu wprowadzenia niemal 30 lat temu nasz Kodeks postępowania był naszym drogowskazem, a zawarte 
w nim zasady etycznego działania zawsze odzwierciedlały wartości i normy postępowania obowiązujące w Colgate. 
Kodeks jest regularnie weryfikowany, aktualizowany i modyfikowany w celu zapewnienia jego adekwatności 
w bieżącej sytuacji. Jako prawdziwie globalna firma prowadząca działalność na całym świecie, musimy wszyscy 
czynić starania, aby nasze zachowanie i decyzje dorównywały ideałom i wartościom sformułowanym w naszym 
Kodeksie.

Każdego dnia każdy z nas podejmuje decyzje, które mogą mieć osobisty, finansowy, społeczny lub etyczny 
wydźwięk. Każdy członek rodziny Colgate ma obowiązek zapoznać się z Kodeksem postępowania, zrozumieć go 
i przestrzegać, aby mieć pewność, że podejmuje wszelkie decyzje, kierując się zobowiązaniem do postępowania 
w sposób uczciwy i zgodny z najwyższymi normami etycznymi.

Od pracowników Colgate oczekuje się konsekwentnego przestrzegania zasad etycznych zarówno w słowach, jak 
i uczynkach. Wiąże się z tym obowiązek zwracania uwagi na nieprawidłowości i zachowania stojące w konflikcie 
z Kodeksem postępowania, a także innymi zasadami obowiązującymi w Colgate oraz przepisami prawa.

Wszyscy jesteśmy dumni z naszych wyników działalności. Są one ważne, 
jednak równie istotna jest droga, jaką do nich dochodzimy. Dziękuję z góry za 
nieustanne zaangażowanie w nasze wspólne wartości i za etyczne przywództwo, 
które ma tak ogromne znaczenie dla dalszych sukcesów naszej działalności. 

PRZESŁANIE OD NASZEGO 
PRZEWODNICZĄCEGO, PREZESA I CEO

Ian Cook
Przewodniczący, Prezes i CEO
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ŻYCIE ZGODNIE Z NASZYMI WARTOŚCIAMI

Żyjąc zgodnie z zasadami Colgate – dbałości, globalnej pracy zespołowej i nieustannego doskonalenia – 
tworzymy kulturę, w której wszyscy działają razem jako zespół, pracując wspólnie nad osiągnięciem celów. Te trzy 
fundamentalne zasady leżą u podstaw wszelkich naszych działań.

DBAŁOŚĆ
Firma troszczy się o ludzi: rodzinę Colgate, klientów, udziałowców, konsumentów, dostawców i partnerów w 
działalności. Colgate podjęła zobowiązanie, aby kierować się w swoich działaniach empatią, uczciwością oraz 
najwyższymi normami etycznymi niezależnie od okoliczności, aby z szacunkiem słuchać głosu innych ludzi oraz 
cenić różnorodność. Firma jest też zaangażowana w ochronę środowiska globalnego, wzbogacanie społeczności, 
wśród których żyje i pracuje rodzina Colgate, jak i działania zgodne ze wszystkimi rządowymi prawami i przepisami.

GLOBALNA PRACA ZESPOŁOWA
Wszyscy pracownicy Colgate są częścią globalnego zespołu, którego członkowie współpracują ze sobą w obrębie 
krajów i całego świata. Tylko dzięki wymianie pomysłów, technologii i talentów nasza firma będzie w stanie 
osiągnąć i utrzymać rentowny wzrost.

NIEUSTANNE DOSKONALENIE
Colgate stale dąży do doskonalenia swojej działalności we wszystkich jej aspektach, zarówno przez wysiłki 
zespołowe, jak i indywidualne. Dzięki lepszemu zrozumieniu oczekiwań naszych konsumentów i klientów 
oraz nieustannemu dążeniu do doskonalenia naszych produktów, usług i procesów, a także wprowadzania 
innowacyjnych rozwiązań, Colgate stanie się najlepsza na rynku. Na dzisiejszym, coraz bardziej konkurencyjnym 
rynku, wartości Colgate są fundamentami sukcesu indywidualnego, zespołowego i całej firmy. Tylko szanując 
innych i żyjąc zgodnie z wartościami Colgate możemy mieć nadzieję osiągnięcia znakomitych wyników  
w działalności.
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ZARZĄDZANIE Z SZACUNKIEM

„Zarządzanie z szacunkiem” jest sposobem, w jaki rodzina Colgate 
wprowadza wartości firmy w czyn. 
Zarządzając z szacunkiem, tworzymy środowisko sprzyjające dzieleniu się sugestiami i pomysłami oraz współpracy 
na rzecz rozwoju organizacji. 

Zarządzanie z szacunkiem pomaga nam zapewnić atmosferę przesyconą autentyczną wzajemną troską i ułatwiającą 
współpracę pozwalającą wszystkim zrealizować w pełni swój potencjał. 

Zasady zarządzania z szacunkiem to: 

KOMUNIKACJA 
Pomysły należy wyrażać w sposób przejrzysty i prosty; należy słuchać innych; tworzyć środowisko, w którym ludzie 
czują się komfortowo wyrażając swoje myśli; promować terminowy i nieprzerwany przepływ informacji od jednych 
osób do drugich. 

DZIELENIE SIĘ SWOIMI OPINIAMI I POSZUKIWANIE OPINII INNYCH 
Należy zapewnić rozwój wszystkich pracowników Colgate wyrażając opinie i słuchając ich; należy nadawać 
kierunek i pomagać innym w utrzymaniu kursu; motywować pozytywne zmiany i inspirować do wysokiej  
jakości pracy.

DOCENIANIE WYJĄTKOWEGO WKŁADU 
Należy cenić i mieć uznanie dla wkładu i dobrej pracy innych osób; szanować indywidualność; angażować innych 
przy podejmowaniu decyzji i ustalaniu priorytetów. Docenianie ludzi z tytułu ich indywidualnych cech jest kluczem 
do budowania i utrzymania sukcesu w działalności dziś i jutro.

PROMOWANIE PRACY ZESPOŁOWEJ 
Należy kreować zaangażowanie w celu osiągania wspólnych celów; rozwiązywać konflikty w pozytywny sposób. 

DAWANIE DOBREGO PRZYKŁADU 
Należy ustanawiać pozytywne przykłady prowadzenia działalności w etyczny sposób, radzenia sobie ze stresem 
oraz tworzenia przyjemnego i zrównoważonego miejsca pracy. 
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O kodeksie postępowania

Nasze wzajemne interakcje 9
• Pragniemy wypracować udane relacje pracownicze
• Promujemy otwartą i uczciwą komunikację
• Colgate traktuje swoich pracowników jako najcenniejszy majątek firmy

Nasze relacje z firmą 12
• Unikamy konfliktów interesów
• Chronimy tajemnice handlowe oraz poufne informacje firmy
• Przestrzegamy zasad dotyczących kontaktów z prasą i mediami
• Rzetelnie prowadzimy księgi rachunkowe oraz dokumentację 
• Chronimy majątek Colgate
• Odpowiedzialnie korzystamy z technologii informatycznej  

i mediów społecznościowych

Nasze relacje z Radą Nadzorczą 19
• Rada nadzorcza naszej firmy jest niezależna, doświadczona  

i zdywersyfikowana
• Zachęcamy do bezpośredniej i otwartej komunikacji z radą
• Zobowiązaliśmy się osiągnąć doskonałość w wewnętrznym  

zarządzaniu korporacją

Nasze relacje z innymi firmami 20
• Postępujemy etycznie wobec naszych dostawców, klientów  

i innych podmiotów trzecich
• Nie przekazujemy i nie przyjmujemy niestosownych prezentów
• Szanujemy tajemnice handlowe i poufne informacje innych jednostek

Nasze relacje z konsumentami 22
• Stawiamy najwyższe wymagania wobec naszych produktów
• Reagujemy na sugestie konsumentów naszych wyrobów
• Reklamy naszych produktów są uczciwe i rzetelne

KODEKS POSTĘPOWANIA COLGATE-PALMOLIVE

SPIS TREŚCI
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Nasze relacje z władzami i prawem 24
• Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa
• Przestrzegamy przepisów prawa dotyczących uczciwej konkurencji
• Przestrzegamy przepisów prawa dotyczących obrotu papierami wartościowymi
• Przestrzegamy przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania korupcji
• Przestrzegamy przepisów prawa dotyczących handlu międzynarodowego
• Przestrzegamy przepisów prawa dotyczących ochrony danych  

osobowych i informacji 
• Przestrzegamy przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji
• Nie przekazujemy dotacji na cele polityczne

Nasze relacje ze społeczeństwem 31
• Uczestniczymy w lokalnych akcjach charytatywnych  

i działalności wolontariackiej
• Współpracujemy z organami administracyjnymi w kwestiach  

wpływających na naszą działalność
• Sprzeciwiamy się nadmiernej eksploatacji pracowników  

i niehumanitarnym warunkom pracy
• Demonstrujemy nasze zaangażowanie w przestrzeganie  

uniwersalnych praw człowieka

Nasze relacje ze środowiskiem naturalnym 33
• Dążymy do zrównoważonego rozwoju i działamy w sposób  

odpowiedzialny społecznie
• Chronimy i pielęgnujemy planetę

Nasze relacje z akcjonariuszami 34
• Stosujemy dobre zasady zarządzania korporacją, aby dbać  

o interes naszych akcjonariuszy
• Prowadzimy surowe programy audytów, aby zwiększyć zaufanie naszych inwestorów
• Informujemy akcjonariuszy o postępach firmy

Nasza odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów 35
• Komunikacja i jawność mają kluczowe znaczenie
• Dysponujemy wewnętrznymi zasobami zapewniającymi pomoc pracownikom 

potrzebującym wskazówek
• Zwracamy uwagę na nieprawidłowości i zgłaszamy je odpowiednim  

osobom oraz jednostkom 
• Mogą być podjęte działania dyscyplinarne
• Kodeks postępowania dotyczy wszystkich pracowników i całego  

zakresu działalności Colgate
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O KODEKSIE POSTĘPOWANIA

Kodeks postępowania Colgate jest ważnym dokumentem, pozwalającym nam zagwarantować uczciwość naszej 
codziennej działalności biznesowej. Kodeks wyraźnie stanowi, że sposób uzyskiwania pożądanych wyników 
biznesowych ma duże znaczenie. Kodeks postępowania obowiązuje wszystkie osoby związane z firmą, w tym 
członków zarządu, dyrekcji i wszystkich pracowników firmy oraz spółek zależnych. Kontrahenci i dostawcy 
również podlegają tym wymogom, ponieważ przestrzeganie Kodeksu postępowania kontrahentów Colgate jest 
warunkiem prowadzenia działalności we współpracy z Colgate.

Każdy pracownik ma obowiązek postępować uczciwie i dawać dobry przykład innym, przestrzegając Kodeksu 
postępowania, Globalnych zasad praktyki handlowej, zasad obowiązujących w firmie oraz wszystkich 
obowiązujących przepisów prawa. Kierując się zasadami etyki i uczciwości w naszych codziennych relacjach 
biznesowych oraz procesie podejmowania decyzji, dajemy wyraz naszemu zobowiązaniu współtworzenia kultury 
promującej najwyższe normy etyczne.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących interpretacji bądź przestrzegania Kodeksu 
postępowania lub powiązanych z nim zasad oraz procedur obowiązujących w Colgate należy zwrócić się 
do swojego menadżera, Działu kadr, Działu radcy prawnego bądź Globalnego działu ds. etyki i zgodności 
z przepisami.

Zasady i praktyki stosowane przez Colgate mają na celu zapewnienie najwyższych norm etycznych postępowania 
pracowników oraz tworzenie środowiska pracy wolnego od niestosownych lub niezgodnych z prawem zachowań, 
sprzyjającego dzieleniu się problemami i wątpliwościami przez pracowników bez obaw o działania odwetowe. 
W Colgate nie wyciągamy żadnych negatywnych konsekwencji wobec obecnych lub byłych pracowników, agentów 
lub osób trzecich zgłaszających problem bądź skargę, uczestniczących oraz pomagających w prowadzeniu 
dochodzenia przypuszczalnego naruszenia Kodeksu postępowania, zasad obowiązujących w firmie lub przepisów 
prawa, jeśli zgłoszenie bądź udzielone informacje nie okażą się celowo sfałszowane albo przekazane w złej wierze. 
Colgate utrzyma poufność wszelkich zgłaszanych skarg w największym możliwym stopniu. Wszystkie zarzuty 
odwetu zostaną zbadane i jeżeli zostanie to uznane za stosowne, podjęte zostanie postępowanie dyscyplinarne, 
włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.

Kodeks postępowania jest dostępny w Internecie i został przetłumaczony na czterdzieści języków. Pracownicy 
Colgate są zobowiązani zapoznać się z nim ze zrozumieniem oraz przestrzegać jego zapisów. Aby wzmocnić nasze 
zobowiązanie, Colgate organizuje coroczne szkolenia skierowane do pracowników, kończące się uzyskaniem 
odpowiedniego certyfikatu.

Aby ułatwić sobie przestrzeganie Kodeksu postępowania, należy zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem, a w 
przypadku wątpliwości prosić o wskazówki. W przypadku wątpliwości odnośnie właściwej drogi postępowania, 
należy zadać sobie następujące pytania:
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PYTANIA PROCESU PODEJMOWANIA ETYCZNYCH DECYZJI

ODPOWIEDŹ:

Tak, można kontynuować.

Nie, należy skonsultować 
się z Działem radcy 
prawnego lub Globalnym 
działem ds. etyki 
i zgodności z przepisami.

PYTANIE:

Czy jestem upoważniony do wykonania tej czynności?

PYTANIE:

Czy daję dobry przykład?

PYTANIE:
Czy to działanie jest zgodne z przepisami i spójne 
z wartościami firmy, jej Kodeksem postępowania,  
Zasadami praktyki handlowej i innymi zasadami?

PYTANIE:

Czy jest to działanie słuszne?

PYTANIE:

Czy mógłbym z dumą powiedzieć o tym działaniu komuś, 
kogo szanuję? 

PYTANIE:

Czy to działanie wzmocni wizerunek Colgate jako 
przedsiębiorstwa postępującego etycznie?

PYTANIE:

Czy demonstruję najwyższe normy etyczne?

8
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Nasze wzajemne interakcje powinny opierać się na obopólnym zaufaniu 
i szacunku. 
PRAGNIEMY WYPRACOWAĆ UDANE RELACJE PRACOWNICZE
Pracownicy firmy Colgate dumni są z ogromnego, osobistego zaangażowania naszych ludzi i wspaniałych 
osiągnięć wynikających z tego zaangażowania. Ale ten poziom współpracy możliwy jest tylko w klimacie 
zaufania, otwartości, uczciwej komunikacji i szacunku. Wszystkie relacje ze współpracownikami, podwładnymi i 
przełożonymi powinny mieć charakter partnerstwa, w ramach którego każde indywidualne zachowanie oparte 
jest na wspólnym zobowiązaniu do przestrzegania najwyższych norm etycznych.

Relacje z ludźmi, z którymi pracujemy powinny odzwierciedlać postawę członka zwycięskiego zespołu. Ludzie 
współpracujący ze sobą w harmonii i skoncentrowani na wspólnych celach to siła napędowa naszej działalności. 
Aby takie dynamiczne relacje w zespole mogły funkcjonować, każda osoba musi spełniać swoje obowiązki i mieć 
pewność, że inni robią to samo. Oznacza to zapewnienie innym niezbędnego wsparcia na każdym poziomie, 
tak aby praca została wykonana. Żadna osoba ani dział firmy nie może stawiać swoich priorytetów ponad  
priorytetami firmy.

Relacje ze współpracownikami powinny promować etyczne postępowanie i stanowić przykład uczciwości, 
sprawiedliwości i poszanowania. Jako liderzy mamy obowiązek przestrzegać wysokich norm działania oraz 
współtworzyć środowisko promujące pracę zespołową, wzajemny szacunek oraz etyczne postępowanie.

PROMUJEMY OTWARTĄ I UCZCIWĄ KOMUNIKACJĘ
Należy zachęcać do kreatywnego, innowacyjnego myślenia; przełożeni powinni traktować podwładnych jako 
indywidualności, pozostawiając im swobodę niezbędną do wykonywania pracy. Wskazówki sprzyjające poprawie 
wyników powinny być przekazywane w formie sugestii.

Relacje z przełożonym powinien cechować wzajemny szacunek i zaufanie. Pracownik i jego przełożony tworzą 
zespół dążący wspólnie do osiągania celów ustalonych dla ich działu i firmy. 

Pracownik jest odpowiedzialny w równym stopniu co przełożony za zapewnienie otwartej i uczciwej komunikacji 
pomiędzy nimi. Możliwie jak najczęściej należy przejmować inicjatywę. Należy wykazywać się nowatorskim 
podejściem w rozwiązywaniu problemów. Współpraca i kreatywność są niezbędne do osiągania celów działu 
pracownika i całej firmy. 

COLGATE TRAKTUJE SWOICH PRACOWNIKÓW JAKO NAJCENNIEJSZY MAJĄTEK FIRMY
Zobowiązanie Colgate do troski o ludzi przejawia się przez wiele różnych programów mających na celu 
promowanie i wynagradzanie indywidualnych oraz zespołowych osiągnięć. Zachęcamy pracowników, aby szli 
do przodu, możliwie jak najdalej i aby wnosili istotny wkład w sukces firmy. Sukces firmy Colgate jest możliwy 
wyłącznie dzięki wysiłkom naszej utalentowanej kadry na całym świecie. 

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w treści Zasad dotyczących równych szans dostępnych 
na stronie ourcolgate.com.

•  Utrzymujemy otwarte i sprzyjające integracji środowisko pracy i dążymy do doskonałości, przyciągając 
i zatrzymując utalentowanych pracowników o zróżnicowanych doświadczeniach oraz perspektywach.

9
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•  Zabraniamy molestowania seksualnego i innych form nękania pracowników Colgate zarówno w miejscu 
pracy, jak i podczas wszelkich czynności służbowych wykonywanych w imieniu firmy.

•  Staramy się unikać faworyzowania bądź pozorów faworyzowania w miejscu pracy zgodnie z zasadami oraz 
procedurami obowiązującymi w firmie.

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w treści Zasad dotyczących przeciwdziałania nękaniu 
dostępnych na stronie ourcolgate.com.

PYTANIE:

Uważam, że mój przełożony odnosi się do 
jednego z członków naszego zespołu bez 
szacunku, co jest niezgodne z zasadami 
zarządzania z szacunkiem obowiązującymi 
w naszej firmie, nie mam jednak pewności, 
czy jego zachowanie łamie te zasady. 
Czy mogę skonsultować się z kimś 
odnośnie tej sytuacji za pośrednictwem  
infolinii EthicsLine?

ODPOWIEDŹ:

Tak, możesz. Pamiętaj jednak, że we wszystkich 
problematycznych sytuacjach możesz również zwrócić się 
do lokalnego przedstawiciela działu kadr lub obdarzanego 
przez Ciebie zaufaniem członka kadry kierowniczej. Jeśli 
chcesz, możesz też uzyskać pomoc lub wskazówki od 
Globalnego działu ds. etyki i zgodności z przepisami.

Colgate zapewnia równe szanse zatrudnienia i kariery zawodowej wszystkim osobom dysponującym  
wymaganymi kwalifikacjami. Firma nie dyskryminuje pracowników lub kandydatów  
ubiegających się o pracę na podstawie następujących cech:

Odnosi się, między innymi, do rekrutacji, zatrudniania, promocji, transferów, wynagrodzenia, 
szkolenia, degradacji i zwolnienia.

• pochodzenie rasowe lub etniczne

• kolor skóry

• wyznanie

• płeć lub tożsamość płciowa

• narodowość

• wiek

• orientacja seksualna

• niepełnosprawność

• stan cywilny

• status weterana

•  wszelkie inne cechy  

chronione prawnie

10



Kodeks postępowania 2015

11

•  Nie korzystamy z pracy dzieci. Praca dzieci zdefiniowana jest jako zatrudnienie dowolnej osoby w wieku poniżej 
minimum dozwolonego w myśl przepisów danej jurysdykcji. Ponadto, w żadnym wypadku świadomie nie 
zatrudniamy nikogo poniżej szesnastego (16) roku życia.

•  Dążymy do wyeliminowania potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy oraz staramy się przestrzegać wszelkich 
przepisów prawa i bezpieczeństwa w pracy.

•  Staramy się zapewnić naszym pracownikom i innym osobom bezpieczne, zdrowe i produktywne środowisko 
pracy, za sprawą następujących regulacji: 

•   zakaz posiadania, użytkowania, sprzedaży lub przekazywania narkotyków bądź środków stosowanych do 
ich zażywania na terenie firmy bądź w godzinach pracy;

•   zakaz prowadzenia działalności służbowej Colgate pod wpływem napojów alkoholowych;

•   zakaz posiadania lub używania broni palnej/białej, środków wybuchowych lub amunicji na terenie firmy 
oraz podczas prowadzenia działalności służbowej w imieniu Colgate, zgodnie z przepisami lokalnego 
prawa. Zgoda na posiadanie broni może zostać wydana w przypadku pracowników ochrony, jeśli jest to 
niezbędne dla zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa pracowników Colgate;

•   zakaz wszelkich czynów, które mogą być postrzegane jako agresywne, zagrażające, poniżające lub 
zastraszające; oraz

•   wymóg niezwłocznego zgłaszania wszystkich przypadków nadużywania substancji psychoaktywnych lub 
alkoholu, przemocy, nielegalnego posiadania broni na terenie firmy lub w czasie pracy Działowi kadr, 
Globalnemu działowi ochrony, Działowi radcy prawnego, Globalnemu działowi ds. etyki i zgodności 
z przepisami lub kierownictwu.

PYTANIE:

Jeden z moich współpracowników jest starszą 
osobą. Staram się ułatwić mu pracę, aktywnie 
pomagając mu w wykonywaniu zadań, które 
według mnie mogą być trudne dla osoby 
w jego wieku. Chcę mu tylko pomóc, ale 
ostatnio usłyszałem od przełożonego, że ma do 
mnie o to pretensje. Czy moje postępowanie 
jest niewłaściwe?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Nie należy zakładać, że współpracownik nie 
dysponuje takimi samymi umiejętnościami co Ty, 
wyłącznie z racji wieku. Traktowanie kogoś w odmienny 
sposób z uwagi na jego wiek jest niedopuszczalne 
w miejscu pracy. Porozmawiaj z nim i wyjaśnij mu, że 
Twoja chęć pomocy wynikała jedynie z troski i nie miała 
na celu sprawienia mu przykrości.

PYTANIE:

Pracownik mojego działu kilkakrotnie robił 
uwagi na temat orientacji seksualnej innego 
współpracownika, używając poniżających 
określeń. Rozmawiałem z nim o tych sytuacjach; 
odpowiedział mi, że tylko żartował, i nie 
zrezygnował z takiego zachowania. Czy moje 
postępowanie było właściwe?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zwrócenie uwagi jest właściwym działaniem. Jednak 
mimo Twoich najszczerszych chęci, pracownik nie zaprzestał 
obraźliwego zachowania. W kwestii jakichkolwiek zachowań 
naruszających nasz Kodeks postępowania, zasady 
obowiązujące w firmie lub zasady zarządzania z szacunkiem 
możesz zwrócić się do swojego przełożonego, Działu kadr, 
Działem radcy prawnego lub Globalnego działu ds. etyki 
i zgodności z przepisami.
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Jako pracownicy Colgate doceniamy zaufanie, jakim jesteśmy obdarzani, 
i postępujemy uczciwie w każdej sytuacji.

UNIKAMY KONFLIKTÓW INTERESÓW
Zdolność do właściwej oceny sytuacji jest jedną z najcenniejszych umiejętności. Należy starać się unikać wszelkich 
działań, interesów lub powiązań mogących kolidować z legalnym i uzasadnionym interesem firmy bądź mogących 
sugerować brak obiektywizmu podczas prowadzenia działalności służbowej w imieniu Colgate. Konflikty mogą rodzić 
się w wielu sytuacjach. Nie sposób je wszystkie tutaj opisać, nie zawsze też będzie łatwo odróżnić słuszne działanie od 
niewłaściwego. W razie wątpliwości przed podjęciem jakichkolwiek działań można zwrócić się do Działu kadr, Działu 
radcy prawnego, Globalnego działu ds. etyki i zgodności z przepisami lub przełożonego. 

Oto wskazówki, które mają zastosowanie do najczęściej występujących sytuacji konfliktowych:

INWESTYCJE
Nie należy dokonywać żadnych inwestycji, które mogłyby wpłynąć na decyzje służbowe pracownika. Według 
zasad firmy pracownicy Colgate nie mają prawa posiadania akcji lub udziałów firmy konkurującej lub mającej 
stosunki handlowe z Colgate. Ten zakaz nie dotyczy posiadania niewielkich ilości (na ogół poniżej 1%) akcji 
firmy będących w obrocie giełdowym, pod warunkiem, że wartość inwestycji nie jest tak znaczna, by stwarzać 
wrażenie konfliktu interesów. W przypadku poczynienia potencjalnie zabronionych inwestycji przed dołączeniem 
do Colgate należy skontaktować się z Działem radcy prawnego. 

RODZINA
Przed nawiązaniem współpracy biznesowej w imieniu Colgate z jakimkolwiek przedsiębiorstwem, w którym 
pracownik lub członek jego rodziny ma udziały, należy powiadomić o tym fakcie przełożonego oraz uzyskać 
zgodę dyrektora oddziału lub jednostki biznesowej i Dział radcy prawnego.

INNA PRACA
W przypadku zatrudnienia w Colgate nie wolno wykonywać prac dla konkurencji; nie wolno również wykonywać 
prac na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej, jeżeli miałoby to mieć negatywny wpływ na wyniki lub osąd pracownika 
w jego pracy. Nie wolno wykorzystywać czasu pracy, wyposażenia, zasobów, marek ani logotypów do wykonywania 
pracy na rzecz innych podmiotów, niezwiązanej z pracą dla firmy Colgate, bez uzyskania odpowiedniej zgody 
dyrektora oddziału lub jednostki biznesowej.

ZWIĄZKI OSOBISTE
Szanujemy prawo pracowników Colgate do swobodnego nawiązywania relacji towarzyskich z wybranymi osobami 
w miejscu pracy, należy jednak zawsze kierować się obiektywną oceną sytuacji, aby nie dopuścić, aby owe relacje 
miały negatywny wpływ na wydajność w pracy, zdolność skutecznego nadzorowania innych pracowników ani 
atmosferę w pracy.

Wszelkie zachowania w miejscu pracy wynikające ze związków miłosnych lub przyjaźni między pracownikami 
mogą mieć niestosowny charakter, jeśli prowadzą do niezręcznych sytuacji dla innych lub stwarzają wrażenie 
faworyzowania. Faworyzowanie czyli podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie osobistych relacji lub 
przyjaźni zamiast najlepszego interesu firmy, jest zabronione. Osoby pozostające w związku lub relacji przyjacielskiej 
ze współpracownikiem powinny zachować takt, obiektywizm i wrażliwość na uczucia innych osób.

12

NASZE RELACJE  
Z FIRMĄ
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Osoby pozostające w związku nie powinny jednocześnie znajdować się w relacji zależności służbowej. W takim 
przypadku oboje pracownicy mają obowiązek zgłosić tę sytuację do Działu kadr lub/oraz do Globalnego działu 
ds. etyki i zgodności z przepisami.

Należy pamiętać też, że źródłem faktycznego lub pozornego konfliktu interesów może być też zatrudnienie 
członka bliskiej rodziny na określonym stanowisku. W takich sytuacjach należy zwrócić się do menadżera lub 
Działu radcy prawnego o poradę.

RADY NADZORCZE
Przed przyjęciem nominacji na członka rady nadzorczej lub podobnego organu innego podmiotu 
gospodarczego bądź organizacji rządowej należy uzyskać zgodę dyrektora generalnego oraz dyrektora  
ds. prawnych. 
 
Nie ma potrzeby ubiegania się o taką zgodę w przypadku rady nadzorczej organizacji non-profit, jeśli tylko ta 
organizacja nie prowadzi współpracy biznesowej z naszą firmą — w takiej sytuacji należy uzyskać zgodę dyrektora 
oddziału lub jednostki biznesowej.

INNE SYTUACJE
Walczymy o utrzymanie pozytywnego środowiska pracy, które odzwierciedla wartości firmy i promuje silne związki 
służbowe. Konflikty interesów mogą często powstawać na gruncie naszych kontaktów z innymi podmiotami, 
a źródłem faktycznych lub pozornych konfliktów interesów mogą też być interakcje wewnątrz firmy. Osoby na 
kierowniczych stanowiskach muszą zwracać baczną uwagę, by nie doprowadzać do sytuacji mogących w oczach 
innych stanowić przejaw nepotyzmu lub potencjalnego konfliktu interesów.

W przypadku pytań lub obaw przed potencjalnym konfliktem interesów należy zwrócić się do swojego 
menadżera. Firma do spółki z pracownikiem będzie pracować nad analizą takiej sytuacji i znalezieniem  
odpowiedniego rozwiązania.

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w treści wytycznych firmy dotyczących Zasad 
dotyczących kwestii związanych z konfliktami interesów znajdujących się w rozdziale 7. Zasad praktyki handlowej 
firmy na stronie ourcolgate.com.

PYTANIE:

Bliski członek mojej rodziny jest właścicielem 
firmy wykonującej wykopy i chce złożyć ofertę 
w przetargu ogłaszanym przez zakład produkcyjny, 
w którym pracuję. Pracuję przy linii produkcyjnej 
i nie mam wpływu na proces podejmowania 
decyzji. Czy mimo to muszę zgłosić tę sytuację 
jako potencjalny konflikt interesów?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Możesz nie mieć bezpośredniego wpływu na 
wynik przetargu, jednak fakt, że Twój krewny ma 
powiązania z pracownikiem firmy, może stwarzać 
pozory konfliktu interesów. Skonsultuj się z Działem 
kadr, Działem radcy prawnego, Globalnym działem 
ds. etyki i zgodności z przepisami lub menadżerem.
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CHRONIMY TAJEMNICE HANDLOWE ORAZ POUFNE INFORMACJE FIRMY
Tajemnice handlowe i inne informacje poufne oraz wiele danych wewnętrznych to cenny majątek firmy. Tajemnica 
handlowa to informacje używane w związku z działalnością Colgate, nieznane lub niedostępne łatwo szerokiemu 
ogółowi oraz mające istotne znaczenie dla konkurencyjności firmy na rynku. Z tego względu takie informacje 
wymagają zapewnienia ich poufności. Ochrona tajemnic handlowych i informacji poufnych odgrywa istotną rolę 
dla zapewnienia nieustającego rozwoju i konkurencyjności naszej firmy. 

JAKIE SĄ PRZYKŁADY TAJEMNIC HANDLOWYCH LUB INFORMACJI POUFNYCH?

•  Wszelkie receptury, projekty, urządzenia lub informacje używane w ramach działalności  
Colgate i umożliwiające jej uzyskanie przewagi konkurencyjnej

• Własność intelektualna nieudostępniona publicznie

• Analizy biznesowe

• Plany nowych produktów

• Niepubliczne informacje finansowe lub nieopublikowane cenniki

• Procesy produkcji

• Wszelkie nieopublikowane materiały marketingowe lub związane ze sprzedażą

• Opinie prawne lub wyniki pracy prawników

•  Nieautoryzowane zdjęcia lub filmy zarejestrowane w zakładzie produkcyjnym bądź 
badawczym Colgate

• Listy pracowników, klientów lub dostawców

•  Informacje dotyczące wymogów, preferencji, zwyczajów biznesowych lub planów klientów

Lista ta, choć nie wyczerpująca, sugeruje szeroki zakres informacji wymagających ochrony. 
Tajemnice handlowe i inne informacje poufne nie muszą być objęte patentami, lecz nie mogą 
być publicznie znane.
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Obowiązki w odniesieniu do tajemnic handlowych i innych informacji poufnych Colgate obejmują:

   ujawniać tych informacji innym pracownikom Colgate wyłącznie pod warunkiem istnienia 
biznesowego uzasadnienia konieczności poznania tych informacji,

   udostępniać obsługi tych informacji przez inne podmioty bez należytego skontrolowania 
mechanizmów zabezpieczeń technologii informatycznej stosowanej przez owe podmioty 
oraz podpisania przez nie odpowiedniej umowy o zachowaniu  poufności,

   publikować tych informacji lub dyskutowania o nich na publicznie dostępnych stronach 
internetowych i portalach mediów społecznościowych,

   używać tych informacji w celu osiągnięcia własnych korzyści lub zapewnienia korzyści 
osobom spoza firmy Colgate bez należytej autoryzacji,

  podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu zapewnienia ochrony tajemnic 
handlowych i informacji poufnych Colgate.

Obowiązek chronienia tajemnic handlowych i informacji poufnych Colgate nie wygasa również po odejściu z firmy. 
Należy również pamiętać, że korespondencja, materiały drukowane, dane elektroniczne, dokumenty i rejestry 
wszelkiego rodzaju, wiedza na temat konkretnych procesów, procedur, szczególnych sposobów prowadzenia 
działalności przez Colgate – niezależnie od tego, czy mają charakter poufny, czy też nie – pozostają własnością 
firmy i muszą pozostać w Colgate. Opuszczając firmę, pracownik ma obowiązek zwrócić wszystkie powierzone 
mu dokumenty lub informacje.

W przypadku wątpliwości, czy dane informacje mają charakter tajemnicy handlowej bądź informacji zastrzeżonej, 
należy skontaktować się z radcą prawnym.

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w treści wytycznych firmy dotyczących  
Ochrony informacji poufnych firmy znajdujących się w rozdziale 12. Zasad praktyki handlowej na stronie 
ourcolgate.com.

 NIE 
NALEŻY

 NIE 
NALEŻY

 NIE 
NALEŻY

 NIE 
NALEŻY

 NALEŻY
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PYTANIE:

Jadąc windą w drodze do mojego stanowiska 
pracy, zdarzyło mi się usłyszeć, jak dwoje 
współpracowników rozmawia na temat prac nad 
nowym produktem. Wywołało to mój niepokój, 
ponieważ w tym samym biurze mieszczą się 
również inne firmy, zaś informacje, o których 
rozmawiali, sprawiały wrażenie poufnych. Czy 
moim obowiązkiem było zwrócić im uwagę?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Pracownicy firmy Colgate nie powinni poruszać 
kwestii informacji zastrzeżonych firmy w miejscach 
publicznych, takich jak hole budynków, kafeterie, 
windy itp., w których prowadzenie rozmów na poufne 
tematy jest generalnie niestosowne. Zachęcamy 
pracowników do zabierania głosu i werbalizowania 
swoich obaw w celu zwrócenia uwagi pracowników na 
problematyczną sytuację.

PRZESTRZEGAMY ZASAD DOTYCZĄCYCH KONTAKTÓW Z PRASĄ I MEDIAMI
•  Prośby o wypowiedzi w imieniu Colgate na tematy finansowe lub biznesowe dla mediów, prasy, społeczności 

finansowej lub szerokiego ogółu należy przekazywać wiceprezesowi ds. komunikacji korporacyjnej lub 
wiceprezesowi ds. relacji z inwestorami. 

•  Prośby o udzielenie informacji w imieniu Colgate przedstawicielom amerykańskiej Komisji ds. Papierów 
Wartościowych i Giełdy, giełdy nowojorskiej lub innym organom regulacyjnym bądź administracyjnym na całym 
świecie należy przekazywać do Działu radcy prawnego. 

Pracownikom nie wolno samodzielnie odpowiadać w imieniu firmy na żadne takie zapytania, ponieważ udzielenie 
niewłaściwej lub niedokładnej odpowiedzi, a nawet odmowa lub zastrzeżenie udzielenia informacji mogą mieć 
szkodliwe skutki w postaci niekorzystnego rozgłosu oraz mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy. 

Zasada ta nie stosuje się do informacji finansowych dostępnych publicznie, takich jak sprawozdania roczne bądź 
kwartalne, lub do promocyjnej działalności medialnej firmy.

Prośby o wywiady z pracownikami Colgate wypowiadającymi się w imieniu firmy lub o jej działalności, a także 
wydanie komunikatów prasowych lub oświadczeń muszą być zweryfikowane i zatwierdzone z wyprzedzeniem 
przez wiceprezesa ds. komunikacji korporacyjnej lub wiceprezesa ds. relacji z inwestorami. Wywiady organizowane 
z inicjatywy firmy muszą również być zatwierdzone przed ustaleniem ich terminów z mediami.

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w treści wytycznych firmy dotyczących Obrotu 
papierami wartościowymi i poufności informacji znajdujących się w rozdziale 4. Zasad praktyki handlowej na 
stronie ourcolgate.com.

RZETELNIE PROWADZIMY KSIĘGI RACHUNKOWE ORAZ DOKUMENTACJĘ
Kondycja finansowa naszej firmy oraz wyniki jej działalności należy rejestrować zgodnie z wymogami prawnymi 
i ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP). Zasady wewnętrzne oraz przepisy prawa nakładają na 
Colgate obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji dokładnie oraz rzetelnie odzwierciedlających 
naturę zawieranych transakcji biznesowych oraz stan aktywów firmy.

Integralność ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej firmy jest uzależniona od dokładności i kompletności 
informacji, na podstawie których dokonuje się wpisów w księgach rachunkowych i na kontach firmy. Za rzetelność 
tych informacji odpowiadają wszystkie osoby zaangażowane przy ich tworzeniu, przetwarzaniu i zapisywaniu. 
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Każdy wpis księgowy lub finansowy powinien być idealnie zgodny z opisem w dokumentacji towarzyszącej. Nie 
wolno zatajać informacji przed kierownictwem ani przed wewnętrznymi bądź niezależnymi audytorami. 

Nie wolno zatwierdzać ani dokonywać żadnych płatności w imieniu firmy, jeśli jakaś jej część ma zostać użyta 
do celów innych niż opisane w dokumentach towarzyszących. Pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać 
w księgach rachunkowych ani dokumentacji finansowej firmy fałszywych lub wprowadzających w błąd wpisów. 
Nie można ustanawiać, nabywać ani utrzymywać żadnych funduszy, aktywów ani kont do celów innych niż opisane 
w księgach rachunkowych i dokumentacji firmy. Nie wolno wykorzystywać żadnych funduszy bądź majątku firmy 
do jakichkolwiek niezgodnych z prawem lub niewłaściwych celów.

Menadżerowie i inne osoby odpowiedzialne za przygotowanie informacji finansowych powinny dopilnować 
przestrzegania zasad finansowości korporacyjnej Colgate. Przychody i wydatki muszą być prawidłowo 
i niezwłocznie rejestrowane. 

Aktywa i pasywa muszą być prawidłowo zapisywane i odpowiednio wyceniane. Ponadto osoby odpowiedzialne 
za przygotowywanie sprawozdań Colgate przeznaczonych dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub innych 
sprawozdań wymaganych przez prawo bądź innych dokumentów na potrzeby komunikacji ze społecznością 
biznesową lub finansową, a także uczestniczące w przygotowywaniu takich sprawozdań i dokumentów mają obowiązek 
dopilnować, by dane ujawniane w tych sprawozdaniach i dokumentach były kompletne, rzetelne, podawane na czas 
oraz zrozumiałe. W przypadku uzyskania informacji o potencjalnym pominięciu, sfałszowaniu lub niedokładności 
w księgach rachunkowych lub dokumentach finansowych, sprawozdaniach dla Komisji Papierów Wartościowych 
i Giełdy bądź innych dokumentach, a także wadliwym funkcjonowaniu wewnętrznych mechanizmów kontrolnych 
należy niezwłocznie zgłosić to przełożonemu lub do Działu radcy prawnego. Można również skontaktować się w takiej 
sprawie z Globalnym działem ds. etyki i zgodności z przepisami.

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w treści wytycznych firmy dotyczących  
Dokumentów firmy znajdujących się w rozdziale 5. Zasad praktyki handlowej na stronie ourcolgate.com.

CHRONIMY MAJĄTEK COLGATE
Majątek i usługi firmy można wykorzystać tylko do celów zgodnych z prawem, właściwych i autoryzowanych. 
Kradzież pieniędzy, majątku i usług jest surowo wzbroniona. Korzystanie z wyposażenia, systemów, nieruchomości, 
służbowych kart kredytowych oraz zasobów musi być związane z wykonywaniem zadań służbowych w Colgate lub 
dotyczyć celów zatwierdzonych przez kierownictwo. Pracownicy są osobiście odpowiedzialni nie tylko za ochronę 
aktywów powierzonych im przez firmę, lecz także za ochronę wszelkich aktywów firmy. Należy bacznie zwracać 
uwagę na wszelkie sytuacje lub zdarzenia mogące skutkować utratą, nadużywaniem bądź kradzieżą własności 
firmy. Wszelkie takie sytuacje należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu lub Globalnemu działowi ochrony.

PYTANIE:

Co powinnam zrobić, jeżeli zostanę 
poproszona o opóźnienie w naliczaniu 
pewnych wydatków aż do przyszłego 
okresu? Na przykład, jeżeli ktoś wyjaśni to, 
mówiąc: „Jeżeli tylko zapiszemy je w tym 
roku fiskalnym, to nie robimy naprawdę nic  
złego” - czy to prawda?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Celowe opóźnienie naliczania wydatków, niezależnie 
od ich skali, byłoby działaniem wprowadzającym 
w błąd, niedopuszczalnym i prawdopodobnie również 
nielegalnym. Każda transakcja służbowa czy finansowa, 
nieważne jak mała, musi zostać zgłoszona dokładnie i 
uczciwie. Sfałszowanie jakiegokolwiek dokumentu lub 
rejestru firmy jest poważnym przestępstwem i może 
zakończyć się zwolnieniem z pracy.
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Tylko niektórzy dyrektorzy oraz inne osoby na wysokich stanowiskach kierowniczych mają prawo zaciągać 
zobowiązania dotyczące aktywów firmy. Osoby nie dysponujące odpowiednim upoważnieniem nie mogą 
zaciągać takich zobowiązań. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z dyrektorem ds. 
finansowych na szczeblu lokalnym lub oddziału.

ODPOWIEDZIALNIE KORZYSTAMY Z TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ I MEDIÓW 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Pracownicy mają obowiązek odpowiedzialnie korzystać z zasobów technologii informatycznej (IT) firmy oraz 
mediów społecznościowych, zgodnie z wymaganiami Kodeksu postępowania oraz wszelkich innych zasad 
i procedur obowiązujących w firmie. 

Do zasobów IT firmy Colgate należy jej obecne i przyszłe wyposażenie, oprogramowanie oraz usługi 
umożliwiające gromadzenie, przechowywanie, przesyłanie i przetwarzanie danych stanowiących własność 
firmy, wynajmowanych lub dostarczanych przez nią. 

Zasobów IT firmy Colgate należy używać z poszanowaniem zasad oraz profesjonalnie, wyłącznie do celów 
biznesowych Colgate, z wyjątkiem ograniczonego i stosownego użytku do celów prywatnych. 

Ponadto, zabrania się używania ich do następujących celów:

•  wysyłania wiadomości nękających, dyskryminujących, obraźliwych, poniżających, stanowiących oszustwo 
lub zawierających groźby bądź obraźliwe stwierdzenia na tle rasy, wyznania, narodowości, pochodzenia 
etnicznego, koloru skóry, płci, identyfikacji płciowej, wieku, obywatelstwa, statusu weterana, stanu 
cywilnego, niepełnosprawności lub innych cech chronionych prawnie;

•  nieautoryzowanego rozpowszechniania informacji poufnych lub stanowiących tajemnice handlowe 
firmy Colgate, bądź prowadzenia nieautoryzowanych rozmów na temat poufnej działalności biznesowej 
firmy lub jej wewnętrznych procesów na jakichkolwiek zewnętrznych stronach internetowych;

•  powodowania lub zezwalania na naruszenia zabezpieczeń bądź zakłócenia komunikacji sieciowej oraz 
niestosownego ujawniania swojego identyfikatora użytkownika i hasła innych osobom albo zezwalania 
innym na używanie cudzego identyfikatora użytkownika i hasła;

•  wszelkich innych działań zabronionych przez Zasady praktyki handlowej lub Wytyczne dotyczące 
używania zasobów technologii informatycznej i mediów społecznościowych.

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa Colgate zastrzega sobie prawo do 
monitorowania i kontrolowania wszystkich zasobów IT firmy oraz uzyskiwania do nich dostępu w stosownych 
okolicznościach według uznania firmy oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Prawo firmy do 
monitorowania i kontrolowania wszystkich swoich zasobów IT oraz uzyskiwania dostępu do nich rozciąga się 
również na wszelkie informacje służbowe i osobiste utworzone, przechowywanie lub przesyłane przy użyciu 
zasobów IT firmy, a także portale mediów społecznościowych odwiedzane przy użyciu owych zasobów. 
Pracownicy nie powinni oczekiwać prywatności w odniesieniu do takich informacji służbowych lub osobistych. 

Colgate zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odebrania dostępu do zasobów technologii informatycznej 
Colgate lub prawa do korzystania z nich każdemu użytkownikowi, w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, 
bez uprzedniego powiadomienia lub z takim powiadomieniem, za wyjątkiem, gdy jest to zabronione przez prawo.

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w treści wytycznych firmy dotyczących Korzystania 
z zasobów technologii informatycznej oraz mediów społecznościowych znajdujących się w rozdziale 13. 
Zasad praktyki handlowej na stronie ourcolgate.com.
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Mamy szczęście posiadać grupę wyjątkowych osób będących członkami rady 
nadzorczej Firmy, służących radą, wskazówkami i zapewniających przywództwo 
tak niezbędne dla naszych dalszych sukcesów. Dzięki wspólnemu doświadczeniu 
w działalności handlowej, edukacyjnej i służbie publicznej, dzięki ich doświadczeniu 
międzynarodowemu, osiągnięciom edukacyjnym, dzięki ich charakterowi moralnemu 
i etycznemu oraz ich zróżnicowaniu, członkowie naszej rady nadzorczej zapewniają 
skuteczny nadzór nad działalnością firmy.

RADA NADZORCZA NASZEJ FIRMY JEST NIEZALEŻNA, DOŚWIADCZONA 
I ZDYWERSYFIKOWANA
Niezależność sprzyja rzetelności i odpowiedzialności. Zgodnie z zasadami Colgate nasza Rada Nadzorcza 
składa się głównie z niezależnych członków spoza firmy. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, którzy służą w 
komitetach Rady nadzorujących audyt, wynagrodzenia i kwestie wewnętrznego zarządzania firmy, są niezależni. 
Żadni członkowie Rady nie są wzajemnie powiązani, i zgodnie z zasadą firmy niezależni członkowie Rady nie mają 
prawa pobierać od firmy żadnych opłat konsultacyjnych, prawnych i innego wynagrodzenia nie związanego z ich 
stanowiskiem w Radzie Nadzorczej.

ZACHĘCAMY DO BEZPOŚREDNIEJ I OTWARTEJ KOMUNIKACJI Z RADĄ
Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz sali posiedzeń członkowie Rady Nadzorczej Colgate często i bezpośrednio 
kontaktują się z zarządem firmy. Osoby na najważniejszych stanowiskach regularnie uczestniczą wraz z dyrektorami 
w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wspólnie z nimi omawiają różne kwestie biznesowe. Zachęcamy członków 
Rady, aby pomiędzy wyznaczonymi posiedzeniami, w przypadku pytań i sugestii kontaktowali się z dyrekcją 
firmy i kontakty takie często rzeczywiście mają miejsce. Przyczyniają się one do tworzenia atmosfery otwartości 
i uczciwości będącej odzwierciedleniem szerszej kultury korporacyjnej Colgate, co pozwala Radzie odgrywać 
aktywną rolę w rozwoju i kierowaniu strategią biznesową firmy.

ZOBOWIĄZALIŚMY SIĘ OSIĄGNĄĆ DOSKONAŁOŚĆ W WEWNĘTRZNYM ZARZĄDZANIU 
KORPORACJĄ
Rada Nadzorcza Colgate pozostaje liderem w zakresie wspierania inicjatyw wewnętrznego zarządzania 
korporacją. Colgate była jedną z pierwszych firm o podobnym profilu, która formalnie przyjęła kodeks 
postępowania obejmujący całość działalności firmy i opracowała regulamin działalności dla Rady i jej komitetów; 
firma Colgate wprowadziła w ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci znakomite zasady zarządzania wewnętrznego 
firmą, które są stale usprawniane i udoskonalane. Rada Nadzorcza Colgate znajduje się w centrum tych zasad i 
wyraża zdecydowane przekonanie, że właściwe zarządzanie wewnętrzne firmą nieodłącznie inspiruje i wspomaga 
długoterminowy sukces firmy.

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w treści „Wytycznych Rady Nadzorczej dotyczącej 
istotnych kwestii w zakresie zarządzania korporacją” znajdujących się na stronie colgatepalmolive.com.
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Każdy z nas jest odpowiedzialny za wizerunek firmy w oczach dostawców, klientów i innych 
podmiotów trzecich. Mamy obowiązek dbać o reputację firmy jako przedsiębiorstwa 
działającego w sposób uczciwy i sprawiedliwie traktującego wszystkie te grupy. 

POSTĘPUJEMY ETYCZNIE WOBEC NASZYCH DOSTAWCÓW, KLIENTÓW I INNYCH 
PODMIOTÓW TRZECICH
Uczciwe postępowanie wobec dostawców, klientów i innych podmiotów ma kluczowe znaczenie dla nawiązywania 
zdrowych i trwałych relacji biznesowych. Wszystkim potencjalnym kontrahentom zapewniamy sprawiedliwe 
i równe traktowanie. Decyzje dotyczące wyboru kontrahentów podejmujemy na podstawie obiektywnych 
kryteriów, takich jak cena i jakość, a także niezawodność i uczciwość. 

Ponadto nie oferujemy osobistych preferencji żadnym podmiotom, dotyczących cen, promocyjnych warunków, 
wsparcia marketingowego itp. Kontakty z dostawcami, klientami i innymi podmiotami są omówione szerzej 
w niniejszym Kodeksie w części poświęconej naszym relacjom z organami administracji i prawem.

Kodeks postępowania dla innych podmiotów Colgate jest dostępny w wielu językach na stronie  
internetowej firmy.

NIE PRZEKAZUJEMY I NIE PRZYJMUJEMY NIESTOSOWNYCH PREZENTÓW
Nie wolno oferować, wręczać ani przyjmować upominków, pieniędzy ani innych korzyści (w tym m.in. łapówek) 
w rzeczywistym lub pozornym celu wywarcia wpływu na decyzję biznesową. Każdy przypadek oferowania, 
wręczenia lub przyjęcia upominku, pieniędzy lub innych korzyści o wartości większej niż symboliczna (około 
50 USD), zwłaszcza w sytuacji, w której istnieją podejrzenia, że taki upominek, pieniądze lub inne korzyści były 
ofiarowane z zamiarem wywarcia wpływu na decyzję biznesową, należy zgłosić do Działu radcy prawnego lub 
Globalnemu działowi ds. etyki i zgodności z przepisami. Należy również pamiętać, że można przyjąć taki prezent 
o symbolicznej wartości z jednego źródła tylko raz w danym roku kalendarzowym. Jeśli odmowa przyjęcia 
upominku o wartości większej niż symboliczna mogłaby postawić firmę w niezręcznej sytuacji, taki upominek 
należy zgłosić do Działem radcy prawnego. Ponadto nie wolno zabiegać o upominki, pieniądze ani inne korzyści 
ani przyjmować ich w imieniu członka bliskiej rodziny od żadnych osób, z którymi nasza firma prowadzi relacje 
biznesowe lub z którymi chciałaby nawiązać takie relacje w przyszłości. 

Należy stosować się do następującej zasady: nigdy nie wolno ofiarować ani przyjmować upominków ani 
usług podważających uczciwość którejkolwiek ze stron lub sprawiających takie wrażenie. Ten zakaz nie dotyczy 
okazyjnej wymiany skromnych rozrywek lub upominków biznesowych o nominalnej wartości.

Należy pamiętać, że istnieją specjalne zasady regulujące kontakty z urzędnikami państwowymi reprezentującymi 
federalne, stanowe, lokalne lub zagraniczne organy administracji, odbiegające od zasad dotyczących kontaktów 
z przedstawicielami innych podmiotów. Ogólnie rzecz biorąc, nie wolno oferować ani wręczać funkcjonariuszom 
publicznym żadnych upominków, gratyfikacji ani wartościowych przedmiotów bądź przysług, w tym zaproszeń na 
posiłki lub ofert pokrycia kosztów podróży, bez wcześniejszego zatwierdzenia przez Dział radcy prawnego.

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat wręczania prezentów urzędnikom państwowym 
w Globalnych zasadach dotyczących wydatków związanych z kontaktami z funkcjonariuszami publicznymi, a także 
powiązanym z nimi formularzem zatwierdzenia.
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SZANUJEMY TAJEMNICE HANDLOWE I POUFNE INFORMACJE INNYCH JEDNOSTEK
Colgate z zasady nie narusza świadomie żadnych zatwierdzonych i podlegających egzekucji praw własności 
intelektualnej innych jednostek. Zasadą firmy jest również przestrzeganie tajemnic handlowych i informacji 
poufnych innych jednostek. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracowników dysponujących wiedzą na 
temat tajemnic handlowych lub informacji poufnych należących do ich poprzednich pracodawców. Jeżeli w tej 
kwestii pojawią się jakiekolwiek pytania, należy skonsultować się z Działem radcy prawnego.

W przypadku otrzymania od osoby spoza firmy propozycji dotyczącej wynalazku, odkrycia lub koncepcji należy 
zabezpieczyć firmę przed przyszłymi roszczeniami odszkodowawczymi lub pieniężnymi. Nie wolno zezwolić takiej 
osobie na przedstawienie szczegółów jej wynalazku, odkrycia lub koncepcji bez uprzedniej konsultacji z Działem 
radcy prawnego. Wszystkie osoby zgłaszające się z niezamówionymi koncepcjami należy przekierować do Działem 
radcy prawnego ub lokalnego Działu ds. konsumentów, aby zapewnić im obsługę zgodnie z procedurami firmy. 

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w treści wytycznych firmy dotyczących „Ochrony 
informacji poufnych firmy oraz respektowania informacji poufnych innych podmiotów” znajdujących się 
w rozdziale 12. Zasad praktyki handlowej na stronie ourcolgate.com.

PYTANIE:

Klient zaprosił mnie na zawodowy turniej 
golfowy. Powiadomiłem przełożonego o tym 
zaproszeniu i uzyskałem jego zgodę na udział 
w turnieju, pod warunkiem że spotkanie będzie 
miało charakter biznesowy. W trakcie turnieju 
zorganizowano loterię, w której wygrałem 
zestaw kijów golfowych o wartości znacznie 
przekraczającej symboliczną. Czy przyjęcie 
wygranej będzie stanowiło naruszenie 
Kodeksu postępowania?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Wszelkie nagrody w konkursach lub loteriach są 
uznawane za upominki. Jeśli wartość takiego upominku 
jest większa od symbolicznej (zdefiniowanej w zasadach 
dotyczących upominków), jego przyjęcie stanowiłoby 
naruszenie Kodeksu postępowania. W razie pytań 
lub wątpliwości należy skontaktować się z infolinią 
EthicsLine, aby uzyskać dodatkowe wskazówki 
bądź porady.

Dostawcy i kontrahenci Colgate powinni zawsze pamiętać o wymogu przestrzegania Kodeksu postępowania 
dl innych podmiotów podczas współpracy z naszą firmą. Konsekwencją nieprzestrzegania tych zasad może 
być rozwiązanie współpracy biznesowej z firmą Colgate. Powinniśmy ponadto przestrzegać zasad klientów lub 
dostawców w zakresie niekolidującym z naszymi zasadami.
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Reputacja naszej firmy opiera się na wysokiej jakości i bezpieczeństwie naszych 
produktów. Dążenie do zapewnienia najwyższej jakości oraz bezpieczeństwa 
produktów ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju i sukcesów naszej firmy.

STAWIAMY NAJWYŻSZE WYMAGANIA WOBEC NASZYCH PRODUKTÓW
Chcemy nieustannie umacniać konsumentów naszych wyrobów w przekonaniu, że mogą ufać produktom Colgate 
ze względu na ich niezawodność, jakość i znakomite właściwości. Poza obsługą miliardów konsumentów na rynkach, 
na których jesteśmy obecni, musimy dokładać wysiłków, by maksymalnie zwiększać efektywność wytwarzania 
naszych produktów z myślą o zapewnieniu ich dostępności dla jak największej liczby konsumentów.

Produkty sprzedawane przez Colgate nie tylko muszą spełniać wszystkie normy bezpieczeństwa ustalone 
przepisami prawa, lecz również normy naszej firmy, które są często jeszcze bardziej surowe. Uczestniczymy 
w programach zapewniania konsumentom błyskawicznej pomocy w przypadku podejrzeń dotyczących naruszenia, 
niewłaściwego stosowania bądź podrabiania produktów. Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie 
konsumentów mają dla nas pierwszorzędne znaczenie, zaś wszyscy pracownicy Colgate mają obowiązek 
niezwłocznie zgłaszać wszelkie problemy dotyczące jakości oraz bezpieczeństwa produktów kierownikowi swojej 
jednostki biznesowej.

Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa stosowanych przez nas składników można znaleźć w Zasadach 
dotyczących Bezpieczeństwa składników, znajdujących się na stronie colgatepalmolive.com.

REAGUJEMY NA SUGESTIE KONSUMENTÓW NASZYCH WYROBÓW
Ponieważ wytwarzamy wyroby konsumenckie, nasz sukces zależy od zadowolenia, zaufania i dobrej woli 
konsumenta. Najlepszą metodą dążenia do osiągnięcia naszych celów i zaspokajania potrzeb konsumentów jest 
stosowanie programu komunikacji z konsumentem, opartego na jednolitości, uczciwości i wrażliwości.

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia przewidywania potrzeb oraz preferencji konsumentów i reagowania na nie. 
Wierzymy ponadto, że opinie konsumentów, troski i pytania zgłaszane firmie na temat naszych produktów są 
istotnym źródłem informacji. Potrzeby konsumentów nieustannie ulegają zmianie, w związku z czym musimy stale 
uważnie słuchać opinii i wypowiedzi ludzi, aby móc odpowiednio na nie reagować.

Gdy konsument wyraża niezadowolenie, zespół ds. konsumentów postara się rozwiązać problem sprawnie, 
uprzejmie oraz z uwzględnieniem racji konsumenta, a także dołoży wszelkich uzasadnionych wysiłków, aby 
wzmocnić lub odzyskać zaufanie konsumenta.

REKLAMY NASZYCH PRODUKTÓW SĄ UCZCIWE I RZETELNE
Jednym z najistotniejszych aspektów naszej działalności jest reklama. Reklamy powinny być kreatywne oraz 
konkurencyjne, a jednocześnie rzetelne, dokładne i zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
W naszych reklamach musimy unikać stereotypowego przedstawiania ludzi na postawie następujących cech: 

• rasa

• wyznanie

• narodowość

• pochodzenie etniczne 

• płeć lub tożsamość płciowa

• wiek

• orientacja seksualna

• status weterana

• stan cywilny

• niepełnosprawność 

•  wszelkie inne cechy  
chronione prawnie
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PYTANIE:

Mój współpracownik jest operatorem linii, 
odpowiedzialnym za cogodzinne kontrolne 
ważenie produktów w celu zapewnienia jego 
odpowiedniej ilości w opakowaniach. Mam 
powody przypuszczać, że nie wykonuje tych 
pomiarów i fałszuje dokumentację. Czy mam 
obowiązek powiadomić o tym przełożonego?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Reputacja naszej firmy opiera się na wysokiej 
jakości i bezpieczeństwie naszych produktów. 
W przypadku podejrzeń, że ktoś dopuszcza się działań 
mogących narazić na szwank reputację firmy lub 
dotyczących naszych klientów bądź konsumentów, 
należy niezwłocznie powiadomić o tym kierownictwo 
i infolinię EthicsLine.

Reklamy tworzą coś więcej niż obraz produktu. Budują naszą reputację jako firmy rzetelnej, niezawodnej  
i godnej zaufania.

Dokładamy starań, by uważnie wybierać media, w których są przedstawiane nasze reklamy. Nie zezwalamy, 
aby nasze reklamy były emitowane w programach telewizyjnych lub innych mediach epatujących przemocą 
lub erotyką, mających wydźwięk antyspołeczny lub wpływających negatywnie na wizerunek naszej firmy bądź 
produktów.

Przestrzegamy norm uczciwości handlowej podczas opracowywania, używania oraz wybierania reklam, znaków 
towarowych lub wzorów, ponieważ stoimy na stanowisku, że nasze produkty powinny konkurować wyłącznie swoją 
jakością i reputacją, bez uciekania się do naśladownictwa lub nadużywania zaufania konsumentów. Uczciwość 
handlowa wymaga:

•  ścisłego przestrzegania lokalnych wymogów prawnych dotyczących ochrony znaków towarowych 
i przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji,

•  unikania kopiowania znanych znaków towarowych, sloganów, motywów reklamowych i elementów 
graficznych używanych przez międzynarodowe firmy i lokalne konkurencyjne przedsiębiorstwa. 

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w wytycznych firmy dotyczących Reklamy 
znajdujących się w rozdziale 14. Zasad praktyki handlowej na stronie ourcolgate.com.
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Wszyscy mamy obowiązek przestrzegania przepisów prawa mających zastosowanie do 
Colgate. Nasze zasady nakazują nam wykraczanie poza literę prawa i przestrzeganie 
również jego ducha. Gdy pojawiają się wątpliwości, należy zawsze konsultować się z 
Działem radcy prawnego.

PRZESTRZEGAMY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA
Pracownicy Colgate muszą prowadzić działalność służbową w sposób całkowicie zgodny z przepisami kraju, 
w którym pracują, a także odpowiednich przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, jak przedstawiono w Zasadach 
praktyki handlowej, zasadach oraz procedurach obowiązujących w firmie. Wszyscy pracownicy firmy wymagają 
do siebie zachowania zgodnego z najwyższymi możliwymi normami. W przypadku podejrzenia konfliktu między 
lokalnymi przepisami prawa i odpowiadającymi im przepisami prawa USA lub zasadami firmy należy skonsultować 
się z Działem radcy prawnego.

PRZESTRZEGAMY PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH UCZCIWEJ KONKURENCJI
Firma Colgate i jej pracownicy są zobowiązani w pełni przestrzegać przepisów prawa o ochronie konkurencji (zwanych 
również przepisami antymonopolowymi w USA), obowiązujących we wszystkich krajach i regionach samorządowych, 
w których prowadzimy naszą działalność. Owe przepisy prawa mają na celu ochronę konsumentów i innych 
przedsiębiorstw przez zagwarantowanie uczciwej konkurencji, polegającej na oferowaniu niższych cen, bardziej 
innowacyjnych produktów i lepszych usług oraz powstrzymaniu się od ingerowania w rynkowe mechanizmy podaży 
i popytu. Praktycznie wszystkie kraje wprowadziły przepisy o ochronie konkurencji. Mamy obowiązek znać i rozumieć 
przepisy o ochronie konkurencji mające zastosowanie wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność, oraz 
zasięgać w razie wątpliwości porad od Działu radcy prawnego.

Przepisy o ochronie konkurencji na całym świecie zabraniają wszelkich porozumień między 
konkurującymi przedsiębiorstwami mogących ograniczać swobodę konkurencji. Kluczem 
zachowania zgodności z tymi przepisami jest niezależność. Firma Colgate musi podejmować 
niezależne działania w różnych obszarach swojej działalności biznesowej, takich jak:

• ustalanie cen

• oferowanie rabatów lub promocji

• ustalanie warunków zakupu i sprzedaży

• wybieranie klientów, dystrybutorów lub dostawców

• wybieranie wytwarzanych produktów i określanie ich ilości dostępnej w sprzedaży

Należy pamiętać, że niezgodne z prawem porozumienia nie muszą mieć postaci formalnych 
dokumentów, nie muszą nawet istnieć w formie pisemnej. Może to być porozumienie 
ustne lub wynikające z przebiegu działalności biznesowej bądź swobodnych komentarzy. 
Ponadto porozumienie, aby było nielegalne, nie musi być wprowadzone w życie  
z powodzeniem.
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Istnienie niezgodnego z prawem porozumienia ograniczającego niezależność firmy można wywnioskować, gdy 
konkurujące przedsiębiorstwa udostępniają sobie nawzajem poufne lub niepubliczne informacje dotyczące 
bieżących bądź przyszłych planów biznesowych (np. planowanych podwyżek cen, kosztów naliczanych 
przez dostawców, premier nowych produktów itp.). Należy o tym bezwzględnie pamiętać zwłaszcza podczas 
wypełniania ankiet organizacji branżowych lub organizowanych przez nie spotkań. Aby wziąć udział w spotkaniu, 
w którym będą uczestniczyli również przedstawiciele konkurencji, należy uprzednio uzyskać zgodę od Działu 
radcy prawnego. Nie wolno ujawniać poufnych informacji firmy przedstawicielom konkurencji. W przypadku 
otrzymania informacji dotyczących konkurencyjnego przedsiębiorstwa, sprawiających wrażenie poufnych, należy 
natychmiast powiadomić o tym Dział radcy prawnego. Nie wolno używać ani udostępniać takich informacji bez 
uprzedniej zgody prawnej.

Przepisy prawa o ochronie konkurencji przeciwdziałają agresywnym lub nieuczciwym działaniom podejmowanym 
przez przedsiębiorstwa o dominującej pozycji na rynku, aby zagwarantować jego dostępność dla wszystkich 
podmiotów na równych zasadach. Działania legalne w przypadku firm niemających dominującej pozycji na rynku 
mogą zostać uznane za niezgodne z prawem w odniesieniu do dominujących graczy. W krajach, w których Colgate 
ma bardzo duże udziały w rynku, należy konsultować planowane działania (np. konkretne zasady udzielania 
rabatów lub odmowę sprzedaży produktów określonemu podmiotowi) z lokalnym radcą prawnym, aby upewnić 
się, czy nie będą one stanowić nadużycia dominującej pozycji.

Przepisy prawa o ochronie konkurencji narzucają także pewne ograniczenia dotyczące relacji między dostawcami, 
klientami i dystrybutorami. W większości krajów wszelkie próby ograniczenia swobody klientów lub dystrybutorów 
odnośnie ustalania cen, warunków sprzedaży lub niezależnego działania stanowią naruszenie przepisów prawa 
o ochronie konkurencji. Musimy podkreślać w kontaktach z naszymi klientami, że „zalecane ceny sprzedaży 
detalicznej (odsprzedaży)” pozostają jedynie naszą rekomendacją. Klienci mają zawsze prawo do swobodnego 
ustalania ceny sprzedaży produktów.

Konsekwencje łamania przepisów prawa o ochrony konkurencji są niezwykle poważne i mogą obejmować wysokie 
grzywny dla firmy oraz kary dla poszczególnych osób uczestniczących w tym procederze, z karą pozbawienia 
wolności włącznie. Wszelkie dochodzenia dotyczące potencjalnych działań ograniczających konkurencje mogą 
mieć bardzo negatywny wpływ na wizerunek firmy oraz ciągłość działalności biznesowej.

W przypadku wątpliwości, czy planowane działanie może stanowić problem w świetle przepisów prawa o ochronie 
konkurencji, należy skonsultować się z Działem radcy prawnego. 

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w wytycznych firmy dotyczących Międzynarodowej 
działalności konkurencyjnej znajdujących się w rozdziale 6. Zasad praktyki handlowej na stronie ourcolgate.com.

PYTANIE:

Jeden z moich kontaktów powiadomił mnie 
o spotkaniu zorganizowanym w trakcie zjazdu 
dentystów przez jednego z naszych bezpośrednich 
konkurentów. Chciałbym wziąć udział w tym 
spotkaniu, ale obawiam się, że mnie nie wpuszczą, 
jeżeli będą wiedzieć, że pracuję dla konkurenta. 
Czy mogę wziąć udział w spotkaniu zachowując w 
tajemnicy swoją tożsamość?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Nigdy nie jest słuszne ukrywanie swojej 
tożsamości w celu uzyskania informacji na temat 
konkurencji. Dodatkowo, przed udziałem w 
spotkaniu z konkurencją należy skonsultować się 
z Działem radcy prawnego, aby uniknąć narażenia 
się na problemy antymonopolowe.
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PRZESTRZEGAMY PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH OBROTU PAPIERAMI 
WARTOŚCIOWYMI
Czasami pracownicy mogą mieć dostęp do niedostępnych publicznie („niepublicznych”) informacji dotyczących 
Colgate lub innych firm notowanych na giełdzie, z którymi współpracujemy — na przykład ich wyników 
finansowych lub operacyjnych, planów fuzji lub przejęć, zbyć lub inwestycji, planów marketingowych bądź premier  
nowych produktów.

Informacje są uważane za niepubliczne do momentu, gdy nie zostaną ujawnione publicznie w odpowiedni 
sposób — innymi słowy, gdy nie zostaną szeroko rozpowszechnione i rynki papierów wartościowych nie zdążą 
na nie zareagować. Jeśli takie informacje niepubliczne można jednocześnie uznać za „istotne” — czyli takie, 
które zostałyby uwzględnione przez rozsądnego inwestora podczas podejmowania decyzji o inwestycji — należy 
postępować w stosunku do nich zgodnie z następującymi przepisami prawa oraz zasadami firmy:

•  Nie wolno samodzielnie ani w czyimkolwiek imieniu obracać akcjami, obligacjami ani innymi papierami 
wartościowymi firmy (Colgate lub innej), odnośnie do których dysponuje się istotnymi informacjami 
niepublicznymi.

•  Nie wolno zachęcać ani namawiać innych osób do obracania akcjami, obligacjami ani innymi papierami 
wartościowymi owych firm na podstawie istotnych informacji niepublicznych.

• Nie wolno udostępniać takich informacji niepublicznych osobom spoza Colgate.

•  Nie wolno omawiać takich informacji niepublicznych z innymi pracownikami Colgate, jeśli nie dysponują oni 
uzasadnioną potrzebą poznania tych informacji.

Innymi słowy, nie można używać żadnych informacji publicznych poznanych w związku z zatrudnieniem w Colgate 
do inwestowania w papiery wartościowe lub dokonywana innych transakcji inwestycyjnych z korzyścią dla siebie 
bądź innych osób.

W przypadku poznania jakichś informacji niepublicznych w związku z zatrudnieniem w firmie Colgate należy 
dołożyć wszelkich starań, by chronić ich poufność; nie wolno także dokonywać żadnych transakcji (ani doradzać 
ich innym) dotyczących papierów wartościowych firmy Colgate ani innych powiązanych firm przed upływem 
odpowiedniego czasu od upublicznienia informacji. Ten zakaz dotyczy również opcji na akcje oraz wszelkich 
decyzji o nabyciu lub sprzedaży akcji Colgate za pośrednictwem planów akcji dla pracowników firmy.

Obowiązek chronienia poufności informacji niepublicznych pozostaje w mocy również po ustaniu zatrudnienia 
w Colgate do momentu należytego upublicznienia tych informacji.

W razie wątpliwości, czy dane informacje są „istotne” lub czy zostały należycie upublicznione, należy skontaktować 
się z radcą prawnym, powstrzymując się w międzyczasie od obrotu papierami wartościowymi na podstawie tych 
informacji oraz ujawniania ich innym osobom do momentu uzyskania zgody Działu radcy prawnego.
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PYTANIE:

Wiem, że nie mogę kupić ani sprzedać 
akcji firmy na podstawie informacji 
wewnętrznych, czy mogę jednak 
udzielić takich wskazówek członkowi 
rodziny lub przyjacielowi?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Takie postępowanie naruszałoby przepisy prawa w zakresie 
obrotu papierami wartościowymi w oparciu o niepubliczne 
informacje tak samo, jakbyś kupował akcje sam. Ponadto, osoba 
której poradziłeś także naruszałaby prawo, gdyby wiedziała, że 
twoja rekomendacja oparta była na informacjach wewnętrznych.

PRZESTRZEGAMY PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI
Zobowiązanie Colgate do legalnego i etycznego postępowania wobec władz ma charakter globalny. Zasady 
firmy oraz amerykańska ustawa dotycząca zagranicznych praktyk korupcyjnych („FCPA”, Foreign Corrupt 
Practices Act) i inne, podobne akty prawne dotyczące przeciwdziałania korupcji obowiązujące na całym świecie 
zabraniają naszym pracownikom i innym osobom występującym w imieniu naszej firmy oferowania lub wręczania 
jakichkolwiek wartościowych przedmiotów lub usług urzędnikom państwowym w celu pozyskania zlecenia lub 
wywarcia wpływu na działania bądź decyzje organu administracyjnego. 

Zasady firmy i niektóre przepisy prawa również zabraniają dokonywania, bezpośrednio lub pośrednio, wszelkich 
płatności przyspieszających (określanych mianem „smarowania”) na ręce urzędników państwowych w celu 
przyspieszenia realizacji urzędowej usługi lub działania (na przykład dotyczy to niewielkiej płatności dla urzędnika 
za przesunięcie wniosku firmy Colgate na początek kolejki lub skrócenie oczekiwania na realizację usługi bądź 
działania). Oficjalne opłaty za urzędowym pokwitowaniem nie są uważane na niestosowne płatności.

Aby uchronić pracowników przed ryzykiem złamania tych zasad, bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby 
trzeciej, zasady firmy zabraniają przekazywania bądź wręczania wszelkich płatności, rozrywek, ofert pokrycia 
kosztów podróży, upominków lub innych wartościowych przedmiotów urzędnikom państwowym, niezależnie od 
ich wartości, bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Działu radcy prawnego. Zakaz ten nie rozciąga się na 
legalnie pobierane opłaty (np. opłaty za wystawienie zezwoleń lub licencyjne) za urzędowym pokwitowaniem.

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w Globalnych zasadach dotyczących wydatków 
związanych z kontaktami z urzędnikami państwowymi, a także powiązanym z nimi formularzem zatwierdzenia.

Należy pamiętać, że określenie „urzędnik państwowy” ma bardzo szeroką definicję i obejmuje również osoby 
będące pracownikami instytucji bądź organizacji publicznych lub państwowych, a także pełniące oficjalne funkcje 
w pełnym lub częściowym wymiarze, w tym również bez wynagrodzenia. Urzędników państwowych można znaleźć 
we wszystkich branżach i poziomach administracji i życia publicznego: od szeregowych pracowników urzędu 
celnego po legislatorów na wysokich stanowiskach, a także profesorów, nauczycieli, dentystów, weterynarzy lub 
innych specjalistów, jak również liderów opinii oraz pracowników mediów państwowych. W razie wątpliwości, czy 
dana osoba może być uważana za urzędnika państwowego należy skontaktować się z Działem radcy prawnego.

Należy zawsze zachowywać się bezpośrednio i uczciwie w relacjach z przedstawicielami władz. Fałszywe 
oświadczenia składane świadomie lub celowo wobec funkcjonariuszy publicznych (ustnie bądź pisemnie) mogą 
narazić zarówno pracownika, jak i firmę na dotkliwe kary.

Niektóre akty prawne dotyczące działalności lobbystów mogą wymagać od firmy, jej pracowników lub osób 
trzecich zarejestrowania się w charakterze lobbystów, jeśli przedstawiciel lub agent Colgate kontaktuje się 
z funkcjonariuszem publicznym w celu wywierania wpływu na proces legislacyjny lub inne urzędowe działania. 
W przypadku angażowania się w taką działalność lub zamiaru jej prowadzenia, bezpośrednio bądź za pośrednictwem 
osoby trzeciej, należy skontaktować się z Działem radcy prawnego w celu ustalenia obowiązujących wymagań 
oraz kolejnych czynności.
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Zasady firmy i przepisy prawa zabraniają nie tylko korumpowania urzędników państwowych, lecz także oferowania 
łapówek przedstawicielom sektora prywatnego. Nie należy dążyć do wywierania wpływu na ocenę sytuacji lub 
działanie innych osób, z którymi prowadzi się współpracę biznesową w imieniu firmy, obiecując im upominki, 
pieniądze lub inne korzyści bądź posługując się innymi zachętami niedozwolonymi przez prawo.

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w wytycznych firmy dotyczących Relacji biznesowych 
z podmiotami publicznymi znajdujących się w rozdziale 10. Zasad praktyki handlowej na stronie ourcolgate.com.

PRZESTRZEGAMY PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO
Nasza firma przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa regulujących kwestie handlu 
międzynarodowego, a także jest zobowiązana przestrzegać regulacji handlowych obowiązujących w USA 
wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność.

Przepisy dotyczące sankcji handlowych regulują import oraz eksport; mogą także zakazywać firmom współpracy 
biznesowej z niektórymi krajami, osobami lub podmiotami. Przed nawiązaniem współpracy z innym podmiotem 
(kontrahentem, klientem itp.) należy sprawdzić, czy nie jest on wymieniony na żadnej z dwóch list podmiotów 
objętych sankcjami gospodarczymi, prowadzonych przez rząd USA, aby upewnić się, że zawarcie transakcji z tym 
podmiotem jest dozwolone.

Firma nie może uczestniczyć w bojkotach zagranicznych niezatwierdzonych przez rząd USA, ma natomiast 
obowiązek niezwłocznego zgłaszania wszelkich apeli dotyczących takich bojkotów. Wszelkie apele tego typu 
należy natychmiast zgłosić do Działu radcy prawnego w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich kroków.

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w wytycznych firmy dotyczących Międzynarodowej 
działalności biznesowej znajdujących się w rozdziale 9. Zasad praktyki handlowej na stronie ourcolgate.com.

PRZESTRZEGAMY PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
I INFORMACJI
Colgate szanuje prywatność swoich pracowników, konsumentów, klientów, dostawców i innych podmiotów, 
z którymi wiążą ją relacje biznesowe. Z tego względu odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii ochrony danych 
osobowych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych i informacji. 

W związku z pracą w firmie Colgate pracownicy mogą być zobowiązani do udostępnienia firmie części swoich 
danych osobowych, takich jak adres zamieszkania i adres e-mail, informacje dotyczące najbliższej rodziny na 
potrzeby świadczeń oraz inne dane osobowe. 

Również nasi konsumenci, zwracający się z prośbą o udzielenie informacji na temat produktów lub uczestniczący 
w konkursach sponsorowanych przez firmę, mogą podawać nam swoje dane osobowe: imiona i nazwiska, adresy 
zamieszkania lub adresy e-mail. 

PYTANIE:

Rozumiem, że są przepisy, 
które zabraniają przekupy-
wania oficjalnych urzędni-
ków państwowych. Ale czy 
są przepisy, które zabra-
niają przekupywania pra-
cowników nierządowych?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Istnieją przepisy zabraniające przekupywania przedstawicieli firm 
z sektora prywatnego, czyli tzw. korupcji komercyjnej. Prawa te są tak samo 
ważne – i tak samo zdecydowanie egzekwowane – jak te, które zabraniają 
przekupywania pracowników i przedstawicieli państwowych. Należy zawsze 
pamiętać, że zasady firmy oraz prawa lokalne zabraniają przekupywania 
kogokolwiek w ramach prowadzenia działalności firmy, niezależnie od tego, 
czy jest to osoba prywatna czy urzędnik państwowy. 
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W związku z relacjami biznesowymi z Colgate jej klienci, dostawcy i inne podmioty mogą przekazywać nam swoje 
dane osobowe: imiona i nazwiska, numery telefonów, numery faksów, adresy siedzib, adresy e-mail oraz dane 
kart kredytowych. 

Zasady Colgate odnoszące się do tych informacji zawierają następujące wymagania:

•  Dane osobowe można gromadzić, przetwarzać, używać ich i przechowywać wyłącznie w celu, do jakiego 
zostały nam przekazane, jeśli nie uzyskaliśmy zgody ich właścicieli na użycie tych danych w innym celu, oraz 
zgodnie z naszymi celami dokumentacyjnymi;

•  Należy dokładać wszelkich uzasadnionych starań, by chronić dane osobowe przed ich nieautoryzowanym 
ujawnieniem lub użyciem;

•  Nie wolno udostępniać danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem naszych usługodawców 
świadczących usługi z dziedziny zarządzania. Jeśli udostępnienie danych osobowych osobom trzecim będzie 
konieczne, można to zrobić wyłącznie pod warunkiem, że taka osoba zobowiązała się do przestrzegania 
naszych zasad ochrony danych osobowych oraz wszystkich stosownych przepisów prawa;

• Należy przestrzegać wszystkich stosownych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych są często nowelizowane i rozszerzane. Mamy obowiązek 
monitorować nowelizacje przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz od czasu do czasu 
opracowywać własne zasady na ich podstawie.

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w wytycznych firmy dotyczących ochrony danych 
osobowych znajdujących się w rozdziale 11. Zasad praktyki handlowej na stronie ourcolgate.com.

PRZESTRZEGAMY PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH PRZECHOWYWANIA 
DOKUMENTACJI
Wiele aktów prawnych obowiązujących na całym świecie wymaga od firmy Colgate przechowywania określonych 
rodzajów dokumentacji (obejmujących dokumenty fizyczne i dane elektroniczne) przez wyznaczony czas. 
Nieprzestrzeganie tych wymogów może narazić firmę na znaczące grzywny i inne kary. Colgate zobowiązała 
się przestrzegać programu przechowywania dokumentacji spełniającego wszystkie stosowne wymogi prawne 
i regulacyjne, zgodnego z potrzebami biznesowymi w dziedzinie przechowywania informacji oraz zapewniającego 
odpowiednią utylizację przeterminowanych lub niepotrzebnych już dokumentów. 

Wszyscy pracownicy mają obowiązek ujawniać informacje i dokumenty niezbędne oraz istotne dla wszelkich 
postępowań prawnych lub dochodzeń zgodnie z wymogami przepisów prawa. Po otrzymaniu wezwania lub 
nakazu sądowego bądź w razie innych czynności prawnych wymagających ujawnienia informacji lub dokumentów 
firmy pracownik ma obowiązek powiadomić o tym Dział radcy prawnego w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

W takiej sytuacji należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami Działu radcy prawnego i zachować 
wszystkie dokumenty, których może dotyczyć wezwanie sądowe, proces sądowy lub dochodzenie, które mogą 
być istotne dla tych czynności, niezależnie od wymogów Programu przechowywania dokumentacji. Nie wolno 
niszczyć ani modyfikować takich dokumentów, ponieważ niestosowne zniszczenie dokumentów może mieć 
poważne konsekwencje, łącznie z grzywnami lub innymi karami i skutkami dotyczącymi zatrudnienia, zarówno dla 
poszczególnych pracowników, jak i dla firmy.

Wszelkie pytania dotyczące znaczenia dokumentów dla danego dochodzenia, procesu lub wezwania sądowego 
należy kierować do Działu radcy prawnego przed pozbyciem się przedmiotowego dokumentu. Pracownicy 
Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące „Zasad programu przechowywania dokumentacji”.
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NIE PRZEKAZUJEMY DOTACJI NA CELE POLITYCZNE
Z funduszy ani aktywów firmy nie można korzystać do przekazywania dotacji dla jakichkolwiek partii lub kandydatów 
politycznych, niezależnie od kraju ani szczebla administracji. Dotacja na cele polityczne oznacza zarówno dotację 
bezpośrednią (pieniężną), jak i dotacje niepieniężne. Dotacje niepieniężne obejmują zakup cegiełek, dotacje 
w postaci produktów, prac wolontariackich wykonywanych przez pracowników Colgate w normalnych godzinach 
pracy oraz prowadzenie zbiórek pieniężnych lub akcji politycznych na terenie firmy. W razie pytań dotyczących 
planowanych dotacji politycznych należy skontaktować się z Działem radcy prawnego. 

Firmie nie wolno rekompensować ani zwracać, bezpośrednio lub pośrednio, w żadnej postaci, żadnych wydatków 
ponoszonych przez pracowników firmy lub osoby powiązane z nią (łącznie z zewnętrznymi lobbystami lub innymi 
osobami trzecimi) w związku z dotacjami na cele polityczne. 

Indywidualnie, pracownicy Colgate zachowują swobodę przekazywania osobistych dotacji na rzecz wybranych 
przez siebie kandydatów lub partii. Osobista dotacja jest prywatnym zobowiązaniem danej osoby. Takich dotacji 
nie należy przekazywać z intencją wspierania firmy Colgate lub jednej z jej spółek operacyjnych.

Podobnie do wielu innych przedsiębiorstw międzynarodowych, Colgate należy do szeregu organizacji 
handlowych i branżowych oraz opłaca w nich coroczną składkę członkowską. Aby zapewnić, że żadna z tych 
organizacji handlowych nie będzie używać części opłat wnoszonych przez Colgate do celów dotacji politycznych, 
dyrektor ds. etyki i zgodności z przepisami Colgate co roku wysyła przypomnienie o naszych zasadach do 
wszystkich organizacji handlowych w USA, w których Colgate opłaca składki członkowskie, oraz zobowiązuje 
wszystkie organizacje otrzymujące składkę opłacaną z funduszy Colgate w wysokości przewyższającej określoną 
kwotę progową do udziału w przeprowadzanym co roku procesie certyfikacji. Więcej informacji można 
znaleźć w Zasadach dotyczących dotacji na cele polityczne, dostępnych w sekcji „Nasza firma” na stronie  
colgatepalmolive.com.

PYTANIE:

W jaki sposób mogę okre-
ślić, jak długo należy prze-
chowywać dokumentację 
firmy i kiedy można się 
jej pozbyć?

ODPOWIEDŹ:

Prosimy skorzystać ze strony poświęconej zarządzaniu dokumentacją firmy 
na stronie OurColgate.com > C-P Sites > The Global Legal Organization 
and Regulatory > Records Management Program lub skontaktować się 
z lokalnym koordynatorem ds. dokumentacji (jeśli ma zastosowanie). 
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Firma stara się być aktywnym członkiem społeczności globalnej. 

W Colgate wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie swoich pracowników w dziedzinie higieny jamy ustnej, 
higieny osobistej, dbałości o czystość domu oraz żywienia zwierząt domowych, aby promować zdrowie i dobre 
samopoczucie członków wielu społeczności na całym świecie oraz wspierać organizacje charytatywne kierujące 
się podobnymi celami. Jesteśmy obywatelami wszystkich społeczności lokalnych, w których prowadzimy naszą 
działalność, i staramy się pomagać w rozwiązywaniu trapiących je ważnych problemów zdrowotnych, jak brak 
dostępu do czystej wody, ograniczony dostęp do higieny jamy ustnej oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się 
niektórych chorób.

UCZESTNICZYMY W LOKALNYCH AKCJACH CHARYTATYWNYCH I DZIAŁALNOŚCI 
WOLONTARIACKIEJ
Na całym świecie naszym celem jest branie udziału w projektach na rzecz rozwoju i dobra lokalnych społeczności. 
Takie projekty obejmują uczestniczenie w akcjach charytatywnych i przyjmowanie odpowiedzialności za pomoc 
ubogim, rannym i bezdomnym w czasie klęsk narodowych. Skupiamy się głównie na ludziach młodych, a w 
szczególności na ich wykształceniu. Colgate jest przekonany, że inwestowanie w dzieci dzisiaj przyniesie korzyści 
nam wszystkim jutro. Dlatego firma sponsoruje programy nauki czytania, nieformalnego nauczania, zawody 
sportowe i inne imprezy młodzieżowe na całym świecie. Działania te mają sprzyjać wyzwalaniu w młodych ludziach 
ducha konkurencji i osiągnięć.

Firma zachęca również swoich pracowników do uczestnictwa w czasie wolnym od pracy w lokalnych, wybranych 
przez nich akcjach charytatywnych.

Nasz program Bright Smile Bright Future umożliwia firmie Colgate wywieranie znaczącego wpływu na społeczności, 
w których żyjemy i pracujemy.

WSPÓŁPRACUJEMY Z ORGANAMI ADMINISTRACYJNYMI W KWESTIACH WPŁYWAJĄCYCH 
NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ
Nasza firma prowadzi działalność biznesową w ponad 200 krajach i regionach. Do naszych zasad należy współpraca 
z władzami lokalnymi i krajowymi. Niekiedy mogą pojawiać się kwestie mające wpływ na nasze działania. Po 
starannym ich rozważeniu firma może przekazywać władzom swoją opinię i zalecenia dotyczące poszczególnych 
zagadnień z myślą o wspieraniu realizacji naszych celów biznesowych i zaspokajaniu potrzeb. Nie może to mieć 
jednak miejsca bez uprzedniej konsultacji z menadżerem i Działem radcy prawnego.

PYTANIE:

Czy mogę zgłosić się 
jako wolontariusz do 
pomocy przy lokalnej 
kampanii politycznej?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Nie możesz jednak zajmować się działalnością polityczną w miejscu pracy. 
Firma nie przekazuje dotacji politycznych; nie wolno również używać żadnych 
zasobów stanowiących własność firmy (łącznie z Twoim czasem pracy lub nazwą 
firmy) do prowadzenia prywatnej działalności politycznej. 
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SPRZECIWIAMY SIĘ NADMIERNEJ EKSPLOATACJI PRACOWNIKÓW I  NIEHUMANITARNYM 
WARUNKOM PRACY
Colgate sprzeciwia się nielegalnemu korzystaniu z pracy dzieci, eksploatowaniu pracowników, a także wszelkich 
innym formom niedopuszczalnego traktowania pracowników. Ponadto zasady obowiązujące w firmie Colgate 
zabraniają nam współpracy z dostawcami lub podwykonawcami, o których wiadomo, że stosują niehumanitarne 
praktyki, m.in. nadmierną eksploatację pracowników, kary fizyczne, przemoc, pracę przymusową bądź inne firmy 
niewłaściwego traktowania pracowników. Colgate nie akceptuje naruszania przepisów prawa pracy i w przypadku 
uzyskania informacji o złamaniu tych przepisów może uznać je za podstawę zakończenia współpracy biznesowej 
z podmiotem dopuszczającym się łamania przepisów.

DEMONSTRUJEMY NASZE ZAANGAŻOWANIE W PRZESTRZEGANIE UNIWERSALNYCH 
PRAW CZŁOWIEKA
Colgate od wielu lat demonstruje swoje zaangażowanie w przestrzeganie praw człowieka i przepisów prawa pracy 
na całym świecie, wspiera też Powszechną Deklarację Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Firma 
Colgate była również jednym z członków-założycieli Globalnych Zasad Sullivana. W tym celu firma współpracuje 
i dąży do współpracy z partnerami handlowymi przestrzegającymi następujących norm:

•  zapewniania równych szans wszystkim pracownikom na każdym szczeblu przedsiębiorstwa, niezależnie od 
ich rasy, koloru skóry, wyznania, płci, tożsamości płciowej, narodowości, pochodzenia etnicznego, wieku, 
orientacji seksualnej, niepełnosprawności, stanu cywilnego, statusu weterana i innych cech chronionych 
przez prawo; 

•  zapewniania bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, sprzyjającego dobrostanowi pracowników oraz 
chroniącego środowisko naturalne;

•  zapewniania wynagrodzeń umożliwiających pracownikom zaspokajanie przynajmniej podstawowych potrzeb 
oraz możliwości rozwoju ich umiejętności i zdolności;

•  poszanowania zagwarantowanej prawnie wolności zrzeszania się oraz respektowania prawa pracowników 
do organizowania się i prowadzenia zbiorowych negocjacji.
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Starania na rzecz czystszego, zdrowszego środowiska naturalnego są bardzo ważne dla 
Colgate nie tylko dlatego, że tak należy robić, lecz także dlatego, że tak nakazuje zdrowy 
rozsądek. Dokładamy wysiłków, by wywiązywać się z naszych obowiązków chronienia 
ograniczonych zasobów naturalnych oraz zachowania naszej planety w dobrym stanie dla 
przyszłych pokoleń.

DĄŻYMY DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I DZIAŁAMY W SPOSÓB 
ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE
Kładziemy równie duży nacisk na zrównoważony rozwój, co na pozostałe aspekty naszej działalności biznesowej. 
Colgate zawsze wspierała zasady zrównoważonego rozwoju, a nasze podstawowe wartości — dbałość, globalna 
praca zespołowa i nieustanne doskonalenie — są naszą busolą również w kwestii zrównoważonego rozwoju. 
Nadal koncentrujemy się na ludziach, wynikach i planecie. 

Ponadto dokładamy starań, by realizować nasz globalny cel w zakresie zrównoważonego rozwoju, polegający na 
zapewnieniu stałego wzrostu naszej działalności w odpowiedzialny sposób, przynoszący korzyści wszystkim tym, 
którym służymy: naszym pracownikom, akcjonariuszom, konsumentom, klientom i innym grupom interesu na 
całym świecie, jednocześnie dbając o dobrobyt przyszłych pokoleń.

W przeciągu ostatnich kilku lat nasze oddanie sprawie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej 
wzrastało w miarę tego, jak integrowaliśmy te inicjatywy z naszą działalnością. To zintegrowane podejście wzmocniło 
nasze inicjatywy zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej, jak również poprawiło wyniki naszej 
działalności, pomagając rekrutować i zatrzymać najbardziej utalentowanych ludzi, umacniając nasze relacje z 
udziałowcami naszej działalności i oferując nowe możliwości w zakresie innowacji. Co najważniejsze, być może, to 
fakt, że zobowiązanie to napełniło entuzjazmem i zaangażowało pracowników Colgate na całym świecie.

Dodatkowe informacje na temat programu i inicjatyw zrównoważonego rozwoju realizowanych przez firmę 
można znaleźć w sekcji „Zrównoważony rozwój: zapewniamy światu powody do uśmiechu” na stronie  
colgatepalmolive.com.

CHRONIMY I PIELĘGNUJEMY PLANETĘ
Dokładamy wysiłków, aby wywiązywać się z naszych obowiązków chronienia ograniczonych zasobów naturalnych. 
Nasze zobowiązania dotyczące ochrony naszej planety obejmują między innymi zużycie energii, poziom emisji 
związków węgla, zużycie wody oraz utylizację odpadów. Dlatego wszyscy musimy ściśle przestrzegać litery i ducha 
odpowiednich ustaw i przepisów ochrony środowiska oraz polityki publicznej, które są ich odzwierciedleniem. 

Promujemy otwartą komunikację z szerokim ogółem i aktywnie angażujemy się w produktywną współpracę 
partnerską ze społecznościami, w których działamy. Będziemy nadal udzielać konsumentom informacji na temat 
naszych strategii i programów ochrony środowiska, a także współpracować z przywódcami społeczności oraz 
innymi osobami podzielającymi nasz punkt widzenia.

Nasza aktualna strategia zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne pozostanie istotną częścią procesów 
produkcji, pakowania, dystrybucji i marketingu naszych produktów.

Pracownicy Colgate mogą uzyskać dodatkowe informacje w „Zasadach dotyczących ochrony środowiska i BHP” 
znajdujących się w rozdziale 18. Zasad praktyki handlowej na stronie ourcolgate.com.
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Dążymy do tego, by służyć najlepszym interesom naszych akcjonariuszy i pomnażać 
wartość dla akcjonariuszy.

STOSUJEMY DOBRE ZASADY ZARZĄDZANIA KORPORACJĄ, ABY DBAĆ O INTERES 
NASZYCH AKCJONARIUSZY
Nasze zasady i programy wewnętrznego zarządzania korporacją, których kluczowym składnikiem pozostaje 
niniejszy kodeks postępowania, stanowią istotne zabezpieczenie akcjonariuszy. W ostatnich latach Kongres USA, 
Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy, giełda nowojorska oraz inne organy ustawodawcze i władze całego 
świata wprowadziły szereg zabezpieczeń w celu promowania etycznego zachowania korporacji – zabezpieczeń, 
które od wielu lat stanowią normę w Colgate. O interesy naszych akcjonariuszy dba niezależna rada nadzorcza, 
w której skład wchodzą w większości niezależni dyrektorzy oraz niezależne komitety nadzorujące kwestie dotyczące 
audytów, wynagrodzeń oraz zarządzania korporacją. Wciąż uaktualniane regulaminy komitetów i wytyczne w 
zakresie zarządzania wewnętrznego wyraźnie definiują rolę członków tej rady, zakres ich odpowiedzialności oraz 
podstawowe zasady zarządzania wewnętrznego firmy.

Dodatkowe informacje dotyczące realizowanego w firmie programu zarządzania korporacją można znaleźć w 
temacie „Wytyczne Rady Nadzorczej dotyczące istotnych kwestii zarządzania korporacją”, a także statutach 
Komitetu Audytu, Komitetu ds. Nominacji i Zarządzania Korporacją, Komitetu ds. Personelu i Organizacji oraz 
Komitetu ds. Finansowych, dostępnych na stronie colgatepalmolive.com.

PROWADZIMY SUROWE PROGRAMY AUDYTÓW, ABY ZWIĘKSZYĆ ZAUFANIE NASZYCH 
INWESTORÓW
Firma oddana jest kwestiom jakości, uczciwości i przejrzystości swoich raportów finansowych. Odzwierciedleniem 
tego oddania są długoletnie zasady i procedury firmy, w tym grupa audytu wewnętrznego monitorująca kontrole 
finansów na całym świecie, niezależni audytorzy o szerokim zakresie uprawnień oraz niezależny komitet audytu 
nadzorujący te obszary. W celu maksymalnego zwiększenia skuteczności tych zasobów, oczekujemy od naszych 
ludzi włączenia się w otwartą i uczciwą komunikację oraz swobodną wymianę informacji z zewnętrznymi i 
wewnętrznymi audytorami oraz Komitetem Audytu.

Dodatkowe informacje dotyczące istotnych ról wewnętrznych audytorów firmy, niezależnych audytorów 
oraz Komitetu Audytu można znaleźć w dokumencie „Statut Komitetu Audytu”, dostępnym na stronie  
colgatepalmolive.com.

INFORMUJEMY AKCJONARIUSZY O POSTĘPACH FIRMY
Co roku zapraszamy akcjonariuszy na doroczne spotkanie, na którym dokonujemy przeglądu postępów firmy 
na przestrzeni poprzedniego roku, a akcjonariusze mają możliwość zadawania pytań członkom zarządu firmy. 
W międzyczasie akcjonariusze mogą odwiedzać stronę internetową firmy pod adresem colgatepalmolive.com.
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Samo opracowanie Kodeksu postępowania w formie pisemnej nie wystarcza — 
wszyscy pracownicy Colgate mają obowiązek przestrzegać opisanych w nim norm, 
a ich postępowanie musi odzwierciedlać nasze zobowiązanie na rzecz przestrzegania 
najwyższych norm etycznych.

KOMUNIKACJA I JAWNOŚĆ MAJĄ KLUCZOWE ZNACZENIE
Przyjmując pracę w Colgate każdy z nas staje się odpowiedzialny za przestrzeganie tych norm postępowania, 
wszystkich przepisów i regulaminów oraz bardziej szczegółowych wytycznych zawartych w „Zasadach praktyki 
handlowej firmy”, jak również w innych zasadach, procedurach i wytycznych, przygotowanych przez naszą firmę 
i firmy-córki, oddziały i działy operacyjne. Menadżerowie odpowiadają za komunikowanie tych norm swoim 
współpracownikom, dbanie o to, by były one zrozumiałe i przestrzegane oraz za tworzenie atmosfery, w której 
ludzie mogą rozmawiać swobodnie o kwestiach etycznych i prawnych.

DYSPONUJEMY WEWNĘTRZNYMI ZASOBAMI ZAPEWNIAJĄCYMI POMOC PRACOWNIKOM 
POTRZEBUJĄCYM WSKAZÓWEK
Kodeks nie zawiera rozstrzygających odpowiedzi na wszystkie pytania. Musimy polegać na własnej ocenie 
i rozeznaniu, jak należy postępować, aby przestrzegać wysokich norm etycznych obowiązujących w firmie. 
Obejmuje to również świadomość, kiedy należy zasięgnąć rady odnośnie do wskazanej drogi postępowania. 
W przypadku pytań dotyczących zagadnień poruszanych w Kodeksie bądź wątpliwości odnośnie do najwłaściwszej 
drogi postępowania w konkretnej sytuacji należy zwrócić się o pomoc, jak opisano poniżej.

DO KOGO NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC?

PRACOWNIK

Zachęcamy do kontaktowania się z Globalnym działem ds. 
etyki i zgodności z przepisami za pośrednictwem infolinii 
EthicsLine oraz zadawania pytań, uzyskiwania wskazówek 
odnośnie do zastosowania zapisów Kodeksu do konkretnych 
sytuacji oraz zgłaszania jego potencjalnych naruszeń. 

GLOBALNY 
DZIAŁ DS. ETYKI 
I ZGODNOŚCI 
Z PRZEPISAMI

Ze wszelkimi pytaniami oraz prośbami o udzielenie rady 
lub pomocy w kwestii zgodności z przepisami, interpretacji 
przepisów, regulacji bądź zasad obowiązujących w firmie, 
łącznie z Kodeksem postępowania i Zasadami praktyki 
handlowej, należy zwrócić się do Działu radcy prawnego firmy. 

RADCA 
PRAWNY

TWÓJ  
MENADŻER

Z wątpliwościami lub pytaniami natury etycznej można też 
zwrócić się do swojego menadżera lub członkiem kadry 
kierowniczej. Jeśli nie będą oni w stanie udzielić wymaganej 
pomocy, przekierują pracownika do odpowiedniej osoby 
lub jednostki. Jeśli rozmowa z przełożonym nie wydaje się 
dobrym rozwiązaniem, można zwrócić się do działu kadr lub 
Globalnego działu ds. etyki i zgodności z przepisami. 

Lokalny przedstawiciel działu kadr jest również cennym źródeł 
informacji i pomocy w przypadku dylematów etycznych. 

DZIAŁ KADR
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PYTANIE:

Co powinienem 
zrobić jako me-
na dżer, gdy jeden 
z moich pod-
władnych zgłosi 
nieprawidłowość?

ODPOWIEDŹ:

Jako przełożony masz obowiązek zachęcać innych do szczerych i otwartych 
wypowiedzi oraz zgłaszania problemów, nawet trudnych. Gdy Twój podwładny 
zgłasza problem lub prosi o pomoc, musisz zachować się w sposób obiektywny 
i otwarty. Należy podziękować pracownikowi za zaangażowanie w przestrzeganie 
norm etycznych firmy. Możesz nie mieć gotowej odpowiedzi na pytanie lub problem 
zgłaszane przez podwładnego, jest to jednak doskonała okazja, aby skorzystać 
z pomocy innych osób i jednostek: Działu kadr, Działu radcy prawnego oraz 
Globalnego działu ds. etyki i zgodności z przepisami, mogących również udzielić 
odpowiednich wskazówek.

ZWRACAMY UWAGĘ NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ZGŁASZAMY JE ODPOWIEDNIM OSOBOM 
ORAZ JEDNOSTKOM
W przypadku świadomości lub uzasadnionych podejrzeń, że doszło do naruszenia Kodeksu postępowania, Zasad 
praktyki handlowej lub innych zasad firmy, należy niezwłocznie zgłosić to swemu przełożonemu, Działowi kadr, 
Globalnemu działowi ds. etyki i zgodności z prawem lub Działowi radcy prawnego. Można również swobodnie 
zwrócić się do kierowników wyższego szczebla lub do globalnego działu ds. etyki i zgodności z Przepisami, bez 
obawy o negatywne konsekwencje. 

JAK MOGĘ MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE NIE STANĘ SIĘ OFIARĄ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH?
Z Globalnym działem ds. etyki i zgodności z przepisami można skontaktować się za pośrednictwem infolinii EthicsLine.

Wszelkie informacje podawane za pośrednictwem infolinii EthicsLine zostaną przeanalizowane i w przypadku 
stwierdzenia, że problem dotyczy Kodeksu, sprawa zostanie niezwłocznie i dokładnie zbadana przez Globalny 
dział ds. etyki i zgodności z przepisami lub Dział radcy prawnego. Jest niezmiernie istotne, aby osoby zgłaszające 
nie prowadziły dochodzenia na własną rękę, gdyż dochodzenia takie mogą obejmować skomplikowane kwestie 
prawne. Działanie na własną rękę może naruszyć rzetelność dochodzenia i mieć negatywne skutki zarówno dla 
Colgate, jak i dla osoby podejmującej takie działania.

Zgłoszenia można składać anonimowo w zakresie dopuszczalnym przez lokalne przepisy prawa. Zachęcamy jednak, 
by, dzwoniąc na infolinię, podawać swoje imię i nazwisko, aby ułatwić dochodzenie oraz dalsze działania. W pewnych 
krajach istnieją przepisy ograniczające rodzaje informacji, które można zgłosić. Jeżeli takie przepisy dotyczą danej 
sytuacji, przedstawiciel Globalnego działu ds. etyki i zgodności z przepisami skieruje zgłaszającego do osoby z jego 
jednostki biznesowej, mogącej pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie lub w rozwiązaniu problemu. 

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki dla utrzymania poufności tożsamości osoby zgłaszającej (w przypadku 
ujawnienia swoich danych przez osobę zgłaszającą) i przekazywanych przez nią informacji, a także ujawni te dane 
tylko tym osobom, które ich niezbędnie potrzebują, kiedy takie ujawnienie jest:

• nieuniknione w celu przeprowadzenia skutecznego śledztwa i podjęcia stosownych działań; lub

• wymagane z innych względów przez stosowne przepisy.

Zgłoszenie lub skarga mogą zawierać dane osobowe. Dla celów zbadania naruszenia lub podejrzewanego 
naruszenia zasad niezbędne może być przesłanie danych osobowych zebranych w jednym kraju do innych krajów, 
w tym do USA. W takich przypadkach dane osobowe mogą być wykorzystane przez pracowników i jednostki firmy 
Colgate uczestniczące w działaniach globalnego działu ds. etyki i zgodności z przepisami do zbadania raportu, lecz 
jedynie przez taki okres, jaki jest w uzasadnionym zakresie niezbędny do tego celu (następnie takie dane osobowe 
zostaną zniszczone lub będą przechowywane tylko jeżeli wymagają tego zasady firmy lub przepisy prawa).
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PYTANIE:

Słyszałem, że mój głos 
ma znaczenie, ale kiedy 
ostatnio poszedłem do 
przełożonego, by zgłosić 
problem, nic się nie 
stało. Co powinienem 
zrobić teraz?

ODPOWIEDŹ:

Wszyscy mamy obowiązek współtworzyć kulturę uczciwości i najwyższych 
norm etycznych w naszej firmie. Jeśli uważasz, że w odpowiedzi na problem 
zgłoszony przez Ciebie nie podjęto żadnych działań, możesz skorzystać 
z dodatkowych opcji. Nie należy obawiać się zgłoszenia i eskalacji problemu 
do osoby na wyższym stanowisku kierowniczym, Działu kadr, Działu radcy 
prawnego lub Globalnego działu ds. etyki i zgodności z przepisami. Firma 
docenia wysiłki wkładane w zgłoszenie i wyjaśnienie problemu.

Narzędzie internetowe

ethics@colpal.com (800) 778-6080
(połączenie bezpłatne  

na terenie USA, Kanady 
i Portoryko) 

1- (212) 310-2330 
(połączenie płatne  

w pozostałych lokalizacjach)

Global Ethics & Compliance 
Colgate-Palmolive Company

300 Park Ave, 5th Floor
New York, NY 10022

Faks
(212) 310-3745

INFOLINIA ETHICSLINE DOTYCZĄCA KWESTII ZWIĄZANYCH Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA
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KONTAKT 
Z INFOLINIĄ 
ETHICSLINE

Osoba zgłaszająca ma pytanie 
lub poszukuje pomocy.

Globalny dział ds. etyki 
i zgodności z przepisami 
przekazuje zgłoszenie 
odpowiedniej jednostce 
w celu podjęcia dalszych 
działań (działowi kadr, relacji 
z pracownikami, działowi 
ds. audytów wewnętrznych, 
globalnemu działowi  
ochrony itp.).

NieTak

Globalny dział ds. etyki 
i zgodności z przepisami lub 
radca prawny wszczynają 
dochodzenie. 

Globalny dział ds. etyki 
i zgodności z przepisami 
udziela odpowiedzi na 
pytanie lub rady.

Globalny dział ds. etyki 
i zgodności z przepisami 
ustali, czy zgłoszenie 
dotyczy potencjalnego 
naruszenia kodeksu 
postępowania.

CO SIĘ STANIE, GDY SKONTAKTUJĘ SIĘ Z INFOLINIĄ ETHICSLINE?
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PROCES PROWADZENIA DOCHODZENIA W COLGATE

Globalny 
dział ds. etyki 
i zgodności 
z przepisami 
przypisuje do 
sprawy osobę 
prowadzącą 
dochodzenie, 
niezwiązaną 
z jednostką 
biznesową, 
w której złożono 
zgłoszenie.

Wyznaczona 
osoba 
przeprowadza 
dochodzenie.

Wyznaczona 
osoba ogłasza 
wyniki 
dochodzenia. 

Po zamknięciu 
dochodzenia 
osoba  
zgłaszająca 
otrzyma 
informacje 
zwrotne na  
temat 
dochodzenia  
(jeśli podała  
dane 
kontaktowe).

Globalny dział  
ds. etyki 
i zgodności 
z przepisami 
ocenia wyniki 
i opracowuje 
zalecane  
działania. 

1 2 3 4 5

MOGĄ BYĆ PODJĘTE DZIAŁANIA DYSCYPLINARNE
Firma uznaje zasadę „zerowej tolerancji” wobec wszelkich zachowań naruszających Kodeks postępowania lub 
Zasady praktyki handlowej. Oznacza to, że w przypadku potwierdzenia naruszenia zostaną podjęte działania 
współmierne do charakteru oraz zakresu naruszenia. Żaden pracownik lub menedżer firmy nie jest upoważniony 
do podejmowania jakichkolwiek działań, które nie są zgodne z niniejszym Kodeksem ani do upoważniania, 
wyrażania zgody bądź przystawania na takie zachowanie ze strony jakiejkolwiek innej osoby. Firma de facto stara 
się zapobiegać postępowaniom niezgodnym z niniejszym kodeksem lub „Zasadami praktyki handlowej firmy” 
oraz powstrzymać wszelkie takie postępowanie możliwie jak najszybciej po jego wykryciu. Pracownicy Colgate 
naruszający kodeks lub zasady praktyki handlowej firmy mogą podlegać działaniom dyscyplinarnym, włącznie z 
rozwiązaniem stosunku pracy, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

KODEKS POSTĘPOWANIA DOTYCZY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW I CAŁEGO ZAKRESU 
DZIAŁALNOŚCI COLGATE
Przestrzeganie Kodeksu postępowania oraz Zasad praktyki handlowej firmy będzie monitorowane przez Globalny 
dział ds. etyki i zgodności z przepisami. W zakresie ustanawiania, realizacji i egzekwowania kodeksu postępowania 
i podobnych programów dział ten podlega bezpośrednio pod naszego prezesa/przewodniczącego Rady 
Nadzorczej oraz prezesa Komitetu Audytu w Radzie Zarządu Colgate. 

Informacje zgłaszane do globalnego działu ds. etyki i zgodności z przepisami oraz przez inne kanały są 
odpowiednio komunikowane Komitetowi Audytu z zachowaniem zasad poufności.

Kodeks stosuje się do każdej osoby pracującej w firmie Colgate-Palmolive oraz w spółkach-córkach, w tym 
do przedstawicieli władz firmy; dotyczy również członków rady zarządu firmy i jej przedstawicieli zgodnie ze 
stosownymi przepisami. Tekst Kodeksu jest dostępny w sieci, zarówno na wewnętrznej stronie intranetowej firmy, 
jak i na naszej zewnętrznej stronie internetowej. Należy go udostępnić wszystkim osobom trzecim upoważnianym 
do podejmowania działań w imieniu firmy. Pracownicy firmy Colgate na całym świecie demonstrują swoje 
zaangażowanie w sprawy zgodności z normami etycznymi firmy poprzez udział w corocznych szkoleniach i 
certyfikacji w zakresie kodeksu postępowania.
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300 Park Avenue 

New York, NY  10022 

212-310-2000 

www.colgatepalmolive.com
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