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KODEKS ETYCZNY

NASZE
WARTOŚCI

SPRAWNOŚĆ

DOSKONAŁOŚĆ

PASJA

SZACUNEK

NASZE
ZOBOWIĄZANIA
—
Od założenia firmy w 1926 r. Lyreco kieruje się takimi wartościami, jak
doskonałość, szacunek, pasja i sprawność. Jesteśmy z nich dumni.
Wartości te są podzielane przez wszystkich naszych pracowników, stanowią
naszą siłę i czynią z nas godnego zaufania partnera. Przestrzeganie tych
wartości jest dla nas oczywistością, obowiązkiem, powinnością.
Niniejsza nowa wersja naszego kodeksu etycznego potwierdza nasze
zobowiązania. Kolejny raz podkreśla postawę, jaką musimy przyjąć w naszym
środowisku pracy, w naszej działalności biznesowej oraz w relacjach z
naszymi współpracownikami, klientami i partnerami biznesowymi. Niniejszy
kodeks rozwiewa wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawić w przypadku
zaistnienia nietypowej sytuacji i podkreśla nasze zobowiązanie do zwalczania
wszelkich naruszeń wyznawanych przez nas zasad etycznych.
Zachęcam zatem do uważnego zapoznania się z jego treścią i przestrzegania
go, tak aby każdy dzień był zawsze “A Great Working Day” dla każdego z nas.

Grégory LIENARD • CEO
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JAKI JEST CEL
KODEKSU
ETYCZNEGO?
—

Kodeks etyczny ma na celu określenie zasad uczciwości,
neutralności, fair play, sprawiedliwości
i zgodności, których przestrzegania oczekuje Lyreco.
Niniejszy kodeks etyczny został przetłumaczony na
wszystkie języki używane w podmiotach Lyreco.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub różnic
w interpretacji, rozstrzygająca będzie wersja angielska.

KOGO DOTYCZY
KODEKS ETYCZNY?

Kodeks etyczny ma zastosowanie do wszystkich
pracowników podmiotów Lyreco na całym świecie.
Takich samych wymagań w zakresie zgodności
i uczciwości oczekujemy również od naszych
zewnętrznych partnerów biznesowych.
W związku z powyższym na stronie firmowej Lyreco
udostępniliśmy kodeks etyczny dla naszych dostawców.

CO SIĘ STANIE W PRZYPADKU
NIEPRZESTRZEGANIA
KODEKSU ETYCZNEGO?

Każdy pracownik w ramach swoich obowiązków
zawodowych może podjąć decyzję, która wiąże się
z odpowiedzialnością spółki Lyreco i naraża jej reputację.

W celu pełnego zrozumienia zasad
postępowania, każdy temat uwzględniony
w niniejszym kodeksie etyczny obejmuje:
—
Kluczowe zasady
Zachowania, które należy praktykować oraz te,
których należy unikać
Kilka przykładów w formie pytań i odpowiedzi
Dokumentacja referencyjna
Kontakty referencyjne

Od wszystkich z nas oczekuje się znajomości kodeksu
etycznego i postępowania zgodnie
z jego zasadami. W celu pogłębienia wiedzy na
ten temat organizowane są specjalne szkolenia.
Nieprzestrzeganie kodeksu etycznego może skutkować
bardzo poważnymi konsekwencjami, zarówno dla spółki,
jak i dla wszystkich zainteresowanych osób. W
zależności od charakteru naruszenia kodeksu przez
pracownika mogą zostać zastosowane sankcje
dyscyplinarne, zgodnie z lokalnym ustawodawstwem
i wewnętrzną polityką Lyreco. Nieznajomość
kodeksu etycznego w żadnym wypadku nie może
być traktowana jako usprawiedliwienie.

Są to praktyczne wytyczne, których celem
jest ciągła ewolucja, aby lepiej dostosować
je do naszej działalności biznesowej.
W związku z tym zastosowanie ma
najnowsza zaktualizowana wersja kodeksu
etycznego i dokumentów referencyjnych.

JEJ CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE NASZEGO POSTĘPOWANIA
ORAZ NASZYCH INDYWIDUALNYCH I ZBIOROWYCH DECYZJI
ZGODNIE Z TYMI ZASADAMI:

Ze wszystkimi naszymi
pracownikami
i partnerami
biznesowymi

We wszystkich
naszych
działaniach
biznesowych

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Dana sytuacja nie jest uregulowana
w kodeksie etycznym.
Nie sposób przewidzieć wszystkich sytuacji,
z którymi możemy mieć do czynienia.
Zachęcamy do kierowania się zdrowym
rozsądkiem, a w razie wątpliwości - do zwracania
się o wskazówki przed podjęciem działania.

Wszędzie tam,
gdzie działamy

W każdym
momencie

GDZIE JE ZNALEŹĆ?
Wersja online niniejszego kodeksu etycznego
jest dostępna do konsultacji i pobrania za
pośrednictwem portalu Workplace, biblioteki
Toolbox oraz strony firmowej Lyreco.
Cała dokumentacja referencyjna jest
dostępna w bibliotece Toolbox - Poland QSS.

Lokalne przepisy ustawowe lub
wykonawcze mogą być bardziej
lub mniej restrykcyjne niż kodeks
etyczny.
We wszystkich przypadkach pierwszeństwo
zastosowania mają najbardziej restrykcyjne
i represyjne wymogi.

Dokument referencyjny
P MNG 089 – Sankcje dyscyplinarne
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NARZĘDZIE
ZGŁASZANIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
“RAISE YOUR
CONCERN”
—

Naszym wspólnym celem jest
zapobieganie i wykrywanie wszelkich
naruszeń o charakterze etycznym,
tak aby spółka Lyreco mogła podjąć
odpowiednie środki i naprawić sytuację.
Zachęcamy do dyskusji,
zasięgania porad, zadawania
pytań, dzielenia się swoimi
obawami i wskazywania wszelkich
rzeczywistych lub potencjalnych
naruszeń kodeksu etycznego.

—

IDENTYFIKACJA

Czy jest to
NIEZGODNE
Z NASZYMI
WARTOŚCIAMI?

Czy stanowi to
NARUSZENIE
KODEKSU
ETYCZNEGO?

Czy wydaje się to
NIEETYCZNE?

Czy mogłoby to
ZASZKODZIĆ
REPUTACJI
LYRECO?

ZADAWANIE PYTAŃ
I WYRAŻANIE SWOICH
WĄTPLIWOŚCI
POMAGA LYRECO CHRONIĆ
KULTURĘ UCZCIWOŚCI

POINFORMUJ!

Skontaktuj się z:
Bezpośrednim przełożonym
Kierownikiem działu• Marketing, sprzedaż,
QSS, logistyka, IT itd.
Referentem ds. etyki
Na poziomie lokalnym:
• Dyrektorem Finansowym
lub Menedżerem ds. Ludzi i Kultury
Na poziomie grupy kapitałowej:
• Group Compliance Officer

POUFNOŚĆ I BRAK
DZIAŁAŃ
ODWETOWYCH
Zadawanie pytań lub wyrażanie swoich obaw
wymaga odwagi. Możesz mieć pewność,
że Lyreco potraktuje wszelkie pytania i uwagi
z zachowaniem poufności i bez ryzyka odwetu.
Lyreco nie toleruje żadnej formy represji
ani działań odwetowych wobec osób, które
dokonują zgłoszeń uczciwie i w dobrej wierze.

Dokument referencyjny
P MNG 0 85 – Proces zgłaszania
nieprawidłowości i zarządzanie
zgłoszeniami
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW
USTAWOWYCH, WYKONAWCZYCH I STANDARDÓW
NASZE ZASADY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
INDYWIDUALNA

Pracownicy muszą w każdych okolicznościach
przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów,
w tym polityki i regulaminów wewnętrznych spółki.
Lyreco nie będzie tolerować żadnych praktyk
sprzecznych z tymi przepisami. Ich nieznajomość
nigdy nie będzie traktowana jako usprawiedliwienie.

NALEŻY

Regularnie zapoznawać się z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi zakresu swoich
obowiązków lub obszaru swojej działalności.
W przypadku wątpliwości dotyczących
obowiązujących przepisów przed podjęciem
działań - zasięgnąć porady.
Zgłaszać wszelkie niezgodne z prawem
zachowania pracownika lub partnera
biznesowego.

RYZYKO ZBIOROWE

W przypadku naruszenia, dany pracownik
i spółka narażeni są na sankcje.

NIE NALEŻY

Współuczestniczyć w jakimkolwiek działaniu
niezgodnym z prawem lub przepisami.
Ukrywać lub ignorować wszelkich działań
niezgodnych z prawem lub przepisami.
Podejmować decyzji z pominięciem
obowiązujących przepisów.

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Klient poprosił mnie o zaakceptowanie
klauzuli umownej, którą uważam za
sprzeczną z naszymi standardami.
Co powinnam zrobić?
Przed zaakceptowaniem takiej klauzuli należy
skontaktować się z Dyrektorem Finansowym
w celu sprawdzenia jej skuteczności prawnej.

Uważam, że dane działanie nie jest
zgodne z obowiązującymi przepisami.
Jak powinienem zareagować?
Należy najpierw sprawdzić i wyjaśnić fakty,
okoliczności i powody takiego działania.
Jeżeli dojdziesz do wniosku, że istnieje ryzyko
naruszenia, możesz niezwłocznie poinformować
jedną z osób wyznaczonych do kontaktu.

Niektóre lokalne przepisy
obowiązujące w kraju, w którym
pracuję, różnią się od pewnych
wymogów, o których mowa
w niniejszym kodeksie etycznym.
Które z nich należy stosować?
W przypadku rozbieżności pomiędzy
lokalnymi przepisami a niniejszym kodeksem
etyki, należy zawsze stosować najbardziej
restrykcyjne wymogi. W razie wątpliwości
należy zasięgnąć porady jednej z osób
wyznaczonych do kontaktu.

Kontakty referencyjne
Przełożony
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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NASZ
ZESPÓŁ
—
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PRZYWÓDZTWO
NASZE ZASADY

DZIAŁAJ
W DUCHU
KOLEKTYWIZMU

Motywowanie i wspieranie rozwoju współpracowników
w dążeniu do realizacji wspólnych celów
jest podstawową misją przełożonych.

NALEŻY

Zapewnić rozpowszechnianie i wdrażanie
kodeksu etycznego.
Stworzyć środowisko pełne zaufania,
w którym każdy pracownik może zadawać
pytania lub wyrazić swoje obawy.
Rozstrzygać wszelkie zgłoszone kwestie
dotyczące uczciwości lub etyki.

PROMUJ
ETYCZNĄ KULTURĘ

Misją całej naszej kadry kierowniczej jest
tworzenie i utrzymywanie kultury
uczciwości i etyki w swoim zespole.

NIE NALEŻY

Ignorować problemu zgłoszonego przez
pracownika.
Unikać lub odmawiać wsparcia pracownikowi
szukającemu porady lub pomocy.
Na pierwszym miejscu stawiać interesu
jednostki.

NASZ
ZESPÓŁ

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Jestem kierownikiem, a jeden
z członków mojego zespołu zgłosił
problem etyczny.
Co powinienem zrobić?
Przede wszystkim należy bezwzględnie
przestrzegać obowiązku zachowania całkowitej
poufności w odniesieniu do zgłoszonego
problemu i tożsamości zgłaszającego. Należy
uzyskać wszystkie fakty od pracownika
i przedstawić tę sprawą jednej z osób
wyznaczonych do kontaktu.

Nie wiem, czy członkowie mojego
zespołu postępują zgodnie z kulturą
uczciwości. Jak mogę się upewnić?
Zachęcamy do identyfikowania i regularnego
monitorowania potencjalnych zagrożeń
związanych z naruszeniem kodeksu etycznego
w twoim zespole. Zaproszenie do dyskusji
zagwarantuje, że kodeks etyczny będzie znany
i rozumiany dzięki jego promowaniu
i ocenie. Wszyscy pracownicy powinni odbyć
indywidualne szkolenia.

Mam problem z podjęciem decyzji
w związku z wątpliwościami natury
etycznej zgłoszonymi przez jednego
z członków mojego zespołu.
Jak powinnam zareagować?
Jeżeli znajdziesz się w sytuacji, która rodzi
potencjalne lub rzeczywiste problemy
etyczne, nie podejmuj decyzji samodzielnie
lub w pośpiechu. Zbierz fakty i zgłoś każdy
problem za pomocą dedykowanego narzędzia
zgłaszania nieprawidłowości.

Kontakty referencyjne
Przełożony
Menedżer ds. Ludzi i Kultury
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO
I DOBRE SAMOPOCZUCIE
NASZE ZASADY

ZDROWE I BEZPIECZNE
ŚRODOWISKO
Zapobieganie i przeciwdziałanie wypadkom
przy pracy i chorobom zawodowym to
podstawowe zobowiązania Lyreco.

DOBRE SAMOPOCZUCIE
W MIEJSCU PRACY

Lyreco ma na celu promowanie jakości życia
w miejscu pracy, zapewnienie równowagi pomiędzy
życiem zawodowym i prywatnym przy równoczesnym
zachęcaniu do pozytywnego i wspierającego
podejścia wobec współpracowników.

NALEŻY

Przestrzegać codziennych zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wiedzieć, co należy zrobić w przypadku
zagrożenia w miejscu pracy i szybko stosować
się do wszystkich instrukcji ewakuacyjnych.
Chronić siebie i innych.
Niezwłocznie zgłaszać każdą, nawet mało
istotną sytuację, która może potencjalnie
zaszkodzić zdrowiu i bezpieczeństwu
w miejscu pracy.

NIE NALEŻY

Narażać siebie lub innych pracowników na
niebezpieczeństwo.
Zachowywać bierności i milczeć w sytuacjach
krytycznych dla zdrowia i bezpieczeństwa
współpracowników lub własnego.
Utrzymywać negatywnej lub szkodliwej
atmosfery wśród współpracowników.

NASZ
ZESPÓŁ

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Do wykonywania mojej pracy muszę
stosować środki ochrony osobistej.
Czy mogę mieć pewność, że pracuję
w całkowicie bezpiecznych
warunkach?
Lyreco jako pracodawca określa, czy środki
ochrony osobistej są odpowiednie do
określonego celu, biorąc pod uwagę środowisko
pracy i związane z nim ryzyko. Należy stosować
się do wszystkich procedur Lyreco wdrożonych
w tym celu. Przed użyciem należy zapoznać
się ze wszelkimi etykietami, ostrzeżeniami,
informacjami i instrukcjami dołączonymi do
udostępnionych środków ochrony osobistej.
W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady
jednej z osób wyznaczonych do kontaktu.

W pracy napotykam pewne trudności
i uważam, że środowisko pracy
ma negatywny wpływ na moje
samopoczucie. Co powinienem
zrobić?
Zachęcamy do szybkiej rozmowy z jedną z osób
wyznaczonych do kontaktu w celu wdrożenia
odpowiednich środków naprawczych.
Im dłużej będziesz zwlekał, tym bardziej ta
niekomfortowa sytuacja będzie miała negatywny
wpływ na twoje samopoczucie, wyniki
zawodowe i równowagę osobistą.

Jestem pracownikiem NDC/RDC.
Zauważyłem, że pewne urządzenie
nie działa prawidłowo. Co
powinienem zrobić?
Przede wszystkim należy natychmiast
zaprzestać używania tego sprzętu. Aby uniknąć
potencjalnego zagrożenia dla zdrowia
i bezpieczeństwa innych osób, należy podzielić
się tą informacją z otoczeniem i niezwłocznie
zgłosić tę sytuację kierownikowi magazynu
oraz jednej z osób wyznaczonych do kontaktu,
aby jak najszybciej można było wdrożyć
odpowiednie środki naprawcze.

Kontakty referencyjne
Przełożony
Menedżer ds. Ludzi i Kultury
Dyrektor ds. Jakości, Bezpieczeństwa
i Zrównoważonego Rozwoju
Supply Chain Director
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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INKLUZYWNOŚĆ
I RÓŻNORODNOŚĆ
NASZE ZASADY

NALEŻY

SZACUNEK JAKO
PODSTAWOWA WARTOŚĆ

Integracja społeczna i różnorodność przyczyniają
się do bogactwa naszej kultury korporacyjnej.

Zachowywać się wobec innych, wewnętrznie
i zewnętrznie, z otwartością i szacunkiem dla
różnic kulturowych.
Sprzeciwiać się wszelkim niewłaściwym
zachowaniom.

BRAK DYSKRYMINACJI

Decyzje Lyreco dotyczące rekrutacji, szkoleń
i awansów podejmowane są wyłącznie w oparciu
o kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe.

—

Co to jest?
Dyskryminacja odnosi się do wszelkiego
nierównego traktowania ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, narodowość, kolor skóry,
klasę społeczną, sytuację rodzinną, orientację
seksualną, przekonania religijne, kulturę, poglądy
polityczne lub jakąkolwiek inną cechę.

NIE NALEŻY

Wypowiadać się lub zachowywać się
w sposób dyskryminujący lub pozbawiony
szacunku w odniesieniu do różnic.
Faworyzować wybranych pracowników.

NASZ
ZESPÓŁ

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Moja koleżanka jest bardzo
zaangażowana i osiąga bardzo dobre
wyniki. Jednak w ciągu ostatniego
roku kilku kolegów awansowało lub
otrzymało podwyżki pomimo słabszych
wyników. Podejrzewam, że jest ona
ofiarą dyskryminacji, ponieważ jest
kobietą. Jak powinienem zareagować?
Jeżeli podejrzewasz, że w twoim zespole
dochodzi do praktyk dyskryminacyjnych, zgłoś
to jednej z osób wyznaczonych do kontaktu.

Jeden z kolegów często opowiada
obraźliwe rasistowskie i homofobiczne
dowcipy. Niektórzy z moich kolegów
czują się urażeni i źle się z tym czują,
ale nikt nie ma odwagi powiedzieć mu,
żeby przestał. Co powinienem zrobić?
Jeżeli jesteś świadkiem dyskryminacji, miej
odwagę i sprzeciwiaj się nieodpowiednim
zachowaniom. Możesz również zgłosić takie
zachowanie jednej z osób wyznaczonych
do kontaktu.

Dokument referencyjny
P MNG 0 88 – Dyskryminacja
i prześladowanie

Kontakty referencyjne
Przełożony
Menedżer ds. Ludzi i Kultury
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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ZASTRASZANIE
I PRZEŚLADOWANIE
NASZE ZASADY

NALEŻY

BRAK ZASTRASZANIA
I PRZEŚLADOWANIA

Lyreco dąży do zapewnienia środowiska pracy wolnego
od wszelkich form zastraszania i prześladowania.

Wysłuchaj uważnie każdej osoby wyrażającej
obawy lub zgłaszającej problemy związane
z zastraszaniem lub prześladowaniem.
Sprzeciwiać się wszelkim niewłaściwym
zachowaniom.

GODNOŚĆ
I PROFESJONALIZM

Każdy pracownik lub partner biznesowy musi być
traktowany z godnością i profesjonalizmem.

—

Co to jest?
Zastraszanie i prześladowanie odnosi się do
wszelkich niepożądanych i powtarzających się
działań wobec innej osoby, werbalnych, wizualnych
lub fizycznych, które tworzą zastraszające, wrogie,
obraźliwe lub zagrażające środowisko pracy.

NIE NALEŻY

Angażować się w jakąkolwiek formę
prześladowania przy użyciu słów, gestów,
uwag lub niewłaściwego kontaktu fizycznego.
Prezentować obraźliwych wizerunków lub
przedmiotów.

NASZ
ZESPÓŁ

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Mój szef regularnie wysyła mi
wiadomości o treści seksualnej. Czuję
się z tym bardzo niekomfortowo. Jak
powinienem zareagować?
Nie tolerujemy tego rodzaju zachowań,
zarówno w godzinach pracy, jak i poza nimi,
niezależnie od kontekstu i sytuacji. Zachęcamy
do wyraźnego zwrócenia się do przełożonego
z prośbą o zaprzestanie tego rodzaju działań.
W celu zapewnienia szybkiego i skutecznego
działania możesz również poinformować
jedną z osób wyznaczonych do kontaktu,
aby uzyskać pomoc i zdecydować, jakie kroki
należy podjąć.

Dokument referencyjny
P MNG 0 88 – Dyskryminacja
i prześladowanie

Kontakty referencyjne
Przełożony
Menedżer ds. Ludzi i Kultury
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”

Mój szef potrafi być bardzo
onieśmielający. Wiem, że ma to na
celu zmotywowanie nas do bardziej
efektywnej pracy, ale czasami
jego zachowanie bywa bardzo
upokarzające, co obniża morale całego
zespołu. Co powinienem zrobić?
Rolą przełożonego jest dopingowanie
i motywowanie swojego zespołu do
wykonywania pracy o wysokiej jakości.
Dlatego ma on prawo oceniać wyniki pracy
członków swojego zespołu i zgłaszać uwagi
w tym zakresie. Jednak każdy przełożony
powinien również traktować swój zespół
z szacunkiem i postępować w odpowiedni
sposób. Jeżeli uważasz, że nie zostałeś
potraktowany w sposób profesjonalny, musisz
spróbować porozmawiać o tym ze swoim
kierownikiem. Możesz również skonsultować
się z Menedżerem ds. Ludzi i Kultury.
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SŁUCHANIE NASZYCH
WSPÓŁPRACOWNIKÓW
NASZE ZASADY

ZACHĘCAJ DO DIALOGU

Umożliwienie pracownikom wyrażania swoich
opinii i zagwarantowanie konstruktywnego dialogu
społecznego ma zasadnicze znaczenie dla Lyreco.

NALEŻY

Otwarcie dzielić się swoimi wątpliwościami.
Znać przedstawicieli i organy reprezentujące
pracowników.

REPREZENTUJ KOLEGÓW

Wszyscy pracownicy mają prawo do
organizowania się, przynależności i aktywnego
uczestnictwa w związkach zawodowych lub
organach reprezentujących pracowników.

NIE NALEŻY

Traktować członków związków zawodowych
lub organów reprezentujących pracowników
inaczej niż pozostałych pracowników.
Ingerować w wolny wybór pracowników
w zakresie tworzenia lub przynależności do
związków zawodowych.

NASZ
ZESPÓŁ

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Przewiduję zmianę, która może mieć
wpływ na organizację zespołu.
Czy powinnam zaangażować organy
reprezentujące pracowników?

Jeden z członków mojego zespołu
chce zostać wybrany na członka
związku zawodowego.
Co powinienem zrobić?

Przede wszystkim należy zasięgnąć porady
jednej z osób wyznaczonych do kontaktu.
Zgodnie z obowiązującymi lokalnymi
przepisami, zaangażowanie związków
zawodowych lub organów reprezentujących
pracowników może być obowiązkowe.

Lyreco szanuje prawo swoich pracowników do
przynależności do związków zawodowych.
Jako przełożonemu nie wolno ci ingerować
w ten proces. Jeżeli twój pracownik zostanie
wybrany, musisz upewnić się, że jest on
w stanie wypełniać swoje obowiązki związkowe
i ocenić wpływ na obciążenie twojego zespołu.

Kontakty referencyjne
Przełożony
Menedżer ds. Ludzi i Kultury
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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NASZA
UCZCIWOŚĆ
BIZNESOWA
—
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KORUPCJA
I PŁATNA PROTEKCJA
NASZE ZASADY

NALEŻY

CAŁKOWITY ZAKAZ

Wszelkie formy korupcji lub płatnej protekcji,
bezpośrednie lub pośrednie, czynne lub bierne,
publiczne lub prywatne, są surowo zakazane.

Odmawiać wszelkich form korupcji lub płatnej
protekcji ze strony pracownika lub partnera
biznesowego.
Wziąć udział w szkoleniu poświęconym
walce z korupcją i płatną protekcją
organizowanym przez Lyreco.

ZERO TOLERANCJI

Ze względu na odpowiedzialność firmy
i zainteresowanych pracowników, wszelkie
zachowania niezgodne z przepisami, w tym
wszelkie zamiary lub próby korupcji bądź płatnej
protekcji, będą podlegały sankcjom ze strony
Lyreco w ramach polityki zerowej tolerancji.

—

Co to jest?
Korupcja to fakt obiecywania, wręczania,
nakłaniania lub przyjmowania, bezpośrednio lub
pośrednio, pieniędzy lub innych wartościowych
rzeczy w celu uzyskania nienależnej korzyści lub
wywarcia wpływu na daną decyzję. Korupcja nie
zawsze wiąże się z działaniem materialnym.
Płatna protekcja oznacza sytuację, w której dana
osoba otrzymuje wynagrodzenie za wpłynięcie na
decyzję, która ma zostać podjęta przez osobę trzecią.
Zarówno korupcja, jak i płatna protekcja
może mieć charakter czynny lub bierny.

NIE NALEŻY

Współuczestniczyć w jakimkolwiek czynie
korupcyjnym lub dotyczącym płatnej protekcji.
Ukrywać lub ignorować jakichkolwiek sytuacji
związanych z korupcją lub płatną protekcją.

NASZA
UCZCIWOŚĆ
BIZNESOWA

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Pracuję nad wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowę w związku
z rozbudową naszego centrum
dystrybucji. Wiem, że taki wniosek jest
skomplikowany, ponieważ potrzeba
wielu zezwoleń, a wynik jest niepewny.
Skontaktował się ze mną konsultant, który
oferuje pomoc, twierdząc, że bardzo
dobrze zna urzędnika państwowego,
który będzie podejmował decyzję.
Czy powinienem przyjąć jego propozycję?
Należy być bardzo ostrożnym i sprawdzić opinie na
temat konsultanta oraz jego referencje. Skorzystanie
z pomocy z zewnątrz w skomplikowanej sprawie
może być zdecydowanie rozsądne. Należy
jednak mieć pewność, że płacimy jedynie za jego
wiedzę techniczną i że jego usługi nie stanowią,
bezpośrednio ani pośrednio, formy korupcji lub
płatnej protekcji. W takiej sytuacji fakt, że konsultant
powołuje się na swoje osobiste relacje z decydentem
jest wskazówką, że należy zachować czujność.

Podczas pracy nad ofertą dotyczącą
przetargu zorganizowanego przez
potencjalnego klienta, odpowiedzialna
za zamówienia osoba z firmy tego
klienta żąda łapówki za wybranie
Lyreco jako dostawcy lub prosi mnie
o korzystne porozumienie cenowe
w zamian za weekend w luksusowych
warunkach. Czy mogę się na to zgodzić,
aby zdobyć to zamówienie?
To jest przypadek czystej korupcji! Nigdy,
bezpośrednio ani pośrednio, ani w żadnym
momencie, nie należy przyjmować ani otrzymywać
żadnych łapówek, gratyfikacji ani innych świadczeń,
niezależnie od ich wysokości i źródła, zarówno
z sektora prywatnego, jak i publicznego, niezależnie
od kontekstu, a w szczególności w ramach przetargu.
W takiej sytuacji należy odmówić i natychmiast
zgłosić to jednej z osób wyznaczonych do kontaktu.

Jeden z naszych dostawców
poinformował mnie, że może wysłać
dodatkowe próbki produktów na mój

osobisty adres, ponieważ ma ich za
dużo. Czy mogę przyjąć jego ofertę?
Należy wyraźnie odmówić odbioru próbek pod
swoim osobistym adresem. Mogłoby to zostać
potraktowane jako próba niewłaściwego wpłynięcia
na twoją decyzję. Przypominamy, że ilość próbek
przesyłanych przez naszych dostawców musi być
ograniczona do ścisłego minimum. Próbki nie
mogą być w żadnym wypadku wykorzystywane
do celów prywatnych ani sprzedawane z zyskiem.
Można ewentualnie zasugerować dostawcy,
aby w przypadku nadwyżki próbek wysłał je do
twojej wiadomości na adres Lyreco na potrzeby
programu “Lyreco for Education”.

Jeden z kolegów powiedział mi, że otrzymał od dostawcy bon podarunkowy na
weekend w wybranym przez siebie luksusowym hotelu. Czy to normalne?
Przede wszystkim należy poinformować kolegę,
że takie postępowanie narusza kodeks etyczny,
a konkretnie procedurę "Prezenty i zaproszenia",
oraz że powinien on wyraźnie odmówić przyjęcia
bonu i zwrócić go dostawcy. Mogłoby to zostać
potraktowane jako próba niewłaściwego wpłynięcia
na jego decyzję. Jeżeli się z tym nie zgodzi,
należy poinformować o takiej sytuacji jedną z osób
wyznaczonych do kontaktu.

Dokumenty referencyjne
P MNG 0 81 – Korupcja
P MNG 0 82 – Konflikt interesów
PMNG 0 83 - Drobne gratyfikacje
P MNG 0 86 – Prezenty i zaproszenia

Kontakty referencyjne
Przełożony
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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NADUŻYCIA FINANSOWE
NASZE ZASADY

NALEŻY

ZACHOWUJ
STAŁĄ CZUJNOŚĆ

Każdy pracownik ma obowiązek zapobiegać,
wykrywać i zwalczać wszystkiego rodzaju nadużycia
finansowe, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

DOKŁADNOŚĆ
DANYCH FINANSOWYCH

Natychmiast reagować na wszelkie nietypowe
wnioski, które mogą się wiązać z nieuczciwym
podejściem.
Przestrzegać wewnętrznych procedur
księgowych Lyreco.
Upewnić się, że wszelkie wykorzystywane
informacje i dane są wiarygodne i uzyskać
dokumentację pomocniczą.

Każdy pracownik ma obowiązek
upewnić się, że wszelkie przekazywane
informacje finansowe są dokładne.

—

Co to jest?
Nadużycie finansowe odnosi się do nielegalnego
działania charakteryzującego się wprowadzeniem
w błąd, zatajeniem informacji lub naruszeniem
zaufania (np. niezgodne z prawdą lub
wprowadzające w błąd deklaracje finansowe,
sprzeniewierzenie środków finansowych, kradzież
aktywów przedsiębiorstwa, niezgodne z prawdą
oświadczenia składane osobom trzecim, kradzież
tożsamości i fałszowanie dokumentów, fałszywe lub
nielegalne przelewy bankowe, cyberataki, pranie
pieniędzy, malwersacje, zawyżanie opłat itp.).

NIE NALEŻY

Zniekształcać danych ani nimi manipulować.
Ujawniać jakichkolwiek informacji,
które mogą być wykorzystane do celów
nadużycia finansowego.

NASZA
UCZCIWOŚĆ
BIZNESOWA

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Zajmuję się księgowością i ktoś,
przedstawiając się jako prezes firmy,
z którą nie mam regularnego kontaktu
zawodowego, zadzwonił do mnie z
pilną i nietypową prośbą o przelanie
środków.
Co powinienem zrobić?
To typowa oznaka nadużycia finansowego.
Nie wpadaj w panikę i nie przekazuj
żadnych środków z własnej inicjatywy. Jesteś
zobowiązany do sprawdzenia źródła
i natychmiastowego zgłoszenia takiego
żądania jednej z osób wyznaczonych do
kontaktu oraz dyrektorowi finansowemu.

Pracuję w dziale finansowym
i otrzymałem e-mail, najwyraźniej od
organu publicznego, z prośbą
o wejście na pewną stronę internetową
w celu pobrania informacji
finansowych dla celów statystycznych.
Jak powinienem zareagować?
Jeżeli jest to nietypowa prośba, należy
zgłosić ją przełożonemu i sprawdzić,
czy została ona rzeczywiście wystosowana
przez organ publiczny. Może to być próba

wyłudzenia informacji (phishingu).

Jestem kierownikiem projektu,
a zewnętrzny usługodawca wystawia
fakturę za usługi związane z tym
projektem na kwotę przekraczającą
kwotę przewidzianą w budżecie.
Czy mogę rozłożyć koszty na
kilka miesięcy, aby ukryć ten
nadmierny wydatek?
W żadnym wypadku. Niedokładne wykazywanie
kosztów stanowi manipulację rachunkami firmy
i jest surowo zakazane.

Moja miesięczna sprzedaż jest niższa
od indywidualnego celu wynikowego.
W związku z tym poprosiłam klienta
o złożenie zamówienia na znaczną ilość
produktów, które zwróci w przyszłym
miesiącu i odzyska całą kwotę. Czy jest
to dopuszczalne?
Tego typu manipulacje mające na celu
uzyskanie premii miesięcznej są surowo
zakazane i mogą skutkować poważnymi
karami dla danego pracownika.

Kontakty referencyjne
Przełożony
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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KONFLIKT INTERESÓW
NASZE ZASADY

NALEŻY

ZACHOWAJ OBIEKTYWIZM

Lyreco nie dopuszcza sytuacji, w której interesy
osobiste stałyby w sprzeczności z interesami Lyreco.

ZGŁOŚ WSZELKIE RYZYKO

Przed podjęciem jakiegokolwiek działania
lub decyzji zadać sobie pytanie o ryzyko
wystąpienia konfliktu interesów.
Jako przełożony, zarządzać każdą sytuacją
związaną z konfliktem interesów i podejmować
decyzje w zależności od okoliczności.

Pracownik ma obowiązek zgłosić wszelkie
ryzyko dotyczące konfliktu interesów.

—

Co to jest?
Konflikt interesów odnosi się do każdej sytuacji,
w której pracownik ma prywatny lub osobisty interes,
który może wpłynąć na obiektywność decyzji
wewnętrznej lub zewnętrznej,
w szczególności w kontekście negocjacji umownych,
wyboru partnera biznesowego lub rekrutacji.

NIE NALEŻY

Ukrywać lub ignorować wszelkich sytuacji
wiążących się z konfliktem interesów.
Podejmować negocjacji lub decyzji
dotyczących znajomego lub bliskiego
krewnego bez wcześniejszej informacji i zgody.

NASZA
UCZCIWOŚĆ
BIZNESOWA

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Zainwestowałam środki finansowe
w spółkę, która jest dostawcą biorącym
udział w przetargu organizowanym
przez Lyreco. Co powinienem zrobić?
Należy natychmiast poinformować o tym
swojego przełożonego i powstrzymać się
od udziału w procesie wyboru dostawcy.
Powinieneś również zapewnić, że nie
będziesz mieć wpływu na ostateczną decyzję.

Odpowiadam za zakupy.
Mój najlepszy przyjaciel został
kierownikiem sprzedaży u jednego
z naszych dostawców. Muszę z nim
rozpocząć coroczne negocjacje
handlowe. Czy mogę zgodzić się na
negocjacje z nim?
Należy natychmiast poinformować o tej
sytuacji swojego przełożonego. Przełożony
dokładnie i z zachowaniem poufności
przeanalizuje sytuację i zdecyduje, czy wolno
ci prowadzić te negocjacje, czy nie.

Znajomy pyta, czy są możliwości
zatrudnienia go w Lyreco. Czy mogę
go poinformować o aktualnych
ofertach pracy?
Lyreco zachęca do rekomendowania
przez pracowników wszelkich kandydatów
posiadających wymagane umiejętności.
Po otrzymaniu CV nie możesz w żadnej formie
uczestniczyć w procesie rekrutacji i musisz
poinformować o tym swojego znajomego.

Dokument referencyjny
P MNG 0 82 – Konflikt interesów

Kontakty referencyjne
Przełożony
Menedżer ds. Ludzi i Kultury
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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UCZCIWA KONKURENCJA
NASZE ZASADY

ELIMINUJ WSZELKIE
NIEUCZCIWE PRAKTYKI

Lyreco nie toleruje żadnych nieuczciwych lub
antykonkurencyjnych praktyk. Zakazane jest
ograniczanie, zakłócanie lub uniemożliwianie wolnej
konkurencji, w tym poprzez stosowanie gróźb.

WSPÓLNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

NALEŻY

Unikać kontaktów z konkurencją.
Udostępniać wyłącznie publiczne informacje
dotyczące partnera biznesowego, rynku lub
konkurencji.
Chronić poufne lub wrażliwe informacje
na temat spółki Lyreco lub jej partnerów
biznesowych.

Spółka Lyreco wymaga, aby jej partnerzy
biznesowi i pracownicy stosowali praktyki
handlowe zgodnie z przepisami.

NIE NALEŻY

Wymieniać informacji lub zawierać
z konkurencją jakichkolwiek niezgodnych
z prawem porozumień dotyczących cen,
marż, kosztów, udziału w rynku itp.
Ukrywać lub ignorować wszelkich
nieuczciwych lub antykonkurencyjnych
praktyk stosowanych przez współpracownika
bądź partnera biznesowego.

NASZA
UCZCIWOŚĆ
BIZNESOWA

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Podczas targów branżowych zdarza
mi się prowadzić nieformalne rozmowy
z niektórymi konkurentami na temat
ogólnych trendów rynkowych. Na co
powinienem uważać?
Dyskusje na temat ogólnych trendów
rynkowych są dopuszczalne. Zakazuje się
jednak ujawniania lub gromadzenia informacji
wrażliwych, które mogłyby wpłynąć na interesy
handlowe spółki Lyreco lub jej konkurencji.
Jeżeli uważasz, że taka rozmowa może
w sposób niezamierzony doprowadzić do
ujawnienia wrażliwych informacji, należy ją
zakończyć lub zmienić temat.

Podczas przetargu zorganizowanego
przez potencjalnego klienta
konkurent zaproponował mi
zawyżenie oferty tak, aby wygrała
spółka Lyreco. W ramach rewanżu
poprosił, abym zrobił to samo
w przypadku kolejnego przetargu
organizowanego przez klienta.
Czy jest to dopuszczalne?
W żadnym wypadku. Taka praktyka jest
sprzeczna z prawem ochrony konkurencji
i może narazić Lyreco i ciebie na
postępowanie sądowe i surowe kary.

Należy odrzucić taką propozycję
i niezwłocznie poinformować o tym jedną
z osób wyznaczonych do kontaktu.

Utrzymuję przyjazne stosunki
z kilkoma osobami pracującymi dla
jednego z konkurentów Lyreco.
Co powinienem zrobić, gdy prowadzę
z nimi nieformalne rozmowy?
Wszelkie rozmowy z konkurencją, nawet
nieformalne i sporadyczne, stanowią ryzyko.
Należy być bardzo ostrożnym i unikać
wszelkich rozmów lub działań, które mogłyby
prowadzić do ujawnienia lub otrzymania
informacji wrażliwych.

Kontakty referencyjne
Przełożony
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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DROBNE GRATYFIKACJE
NASZE ZASADY

NALEŻY

ZAKAZANE

Płatności takie, bez względu na ich wysokość,
stanowią czyn korupcyjny i są zakazane.

Odmówić dokonania jakiejkolwiek drobnej
gratyfikacji lub zezwolenia osobie trzeciej na
dokonanie takiej płatności w twoim imieniu.

Jedyny wyjątek dotyczy zagrożenia zdrowia,
bezpieczeństwa lub wolności naszych pracowników.

—

Co to jest?
Drobne gratyfikacje dotyczą płatności niewielkiej kwoty,
bezpośrednio lub pośrednio, urzędnikowi państwowemu
z tytułu formalności administracyjnych w celu ułatwienia
lub przyspieszenia przyznawania usług lub zezwoleń.

NIE NALEŻY

Narażać się na niebezpieczeństwo,
odmawiając płatności drobnej gratyfikacji.

NASZA
UCZCIWOŚĆ
BIZNESOWA

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Czekam na wizę biznesową
i pracownik konsulatu mówi mi,
że może przyspieszyć procedurę
wizową w zamian za 50 euro. Jeżeli
odmówię, ryzykuję, że otrzymam
wizę za późno w stosunku do
zaplanowanej podróży służbowej.
Czy mogę przyjąć jego ofertę?
Należy odmówić zapłaty, nawet jeżeli
ryzykujesz, że będziesz zmuszony odwołać
swoją podróż służbową. Należy również
zgłosić taką praktykę jednej z osób
wyznaczonych do kontaktu.

Jeden z moich klientów
strategicznych czeka na produkty,
które zostały zatrzymane na granicy
do kontroli celnej. Agent celny
powiedział mi, że może przyspieszyć
ten proces płacąc 500 euro na rzecz
kontroli celnej. Czy mogę się na to
zgodzić, aby utrzymać dobre relacje
biznesowe z tym klientem?
Takie drobne gratyfikacje są surowo zakazane,
nawet jeżeli są one dokonywane przez osobę
trzecią. Należy również zgłosić taką praktykę
jednej z osób wyznaczonych do kontaktu.

Podczas podróży zagranicznej
zostałam zatrzymana do kontroli
granicznej. Mimo że posiadam
wszystkie wymagane zezwolenia
i wizy, funkcjonariusz odmiennie
zapatruje się na tę sytuację i grozi
mi zatrzymaniem za naruszenie
przepisów imigracyjnych, chyba
że zapłacę mu 100 euro. Czy mogę
się na to zgodzić?
Ponieważ wydaje się, że twoja wolność
jest zagrożona, jesteś w drodze wyjątku
upoważniona do dokonania płatności.
Należy również zgłosić taki incydent jednej
z osób wyznaczonych do kontaktu.

Dokument referencyjny
P MNG 0 83 - Drobne gratyfikacje

Kontakty referencyjne
Przełożony
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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PREZENTY I ZAPROSZENIA
NASZE ZASADY

RYGORYSTYCZNE PRZEPISY
Wszelkie prezenty i zaproszenia, zarówno
przyjmowane, jak i oferowane przez pracownika,
są ściśle regulowane przez Lyreco.

PRAKTYCZNE WYTYCZNE

Wszyscy pracownicy proszeni są o zapoznanie się
z wytycznymi dotyczącymi "Prezentów, posiłków
i zaproszeń" w celu zaznajomienia się z zakresem ich
stosowania oraz procesem uprzedniego zatwierdzenia.

NALEŻY

Uprzejmie odmówić przyjęcia każdego
niezatwierdzonego prezentu lub zaproszenia.
Przed zaoferowaniem prezentu lub
zaproszenia - rozważyć kontekst, jak również
wewnętrzną politykę Lyreco oraz partnera
biznesowego.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy
zapoznać się z praktycznymi wytycznymi.

NIE NALEŻY

Zatajać otrzymanych prezentów lub zaproszeń.
Zostać pociągniętym do odpowiedzialności
z tytułu korupcji, z zastrzeżeniem surowych
sankcji, za przyjmowanie prezentów lub
zaproszeń mogących wpływać na twoją decyzję.

NASZA
UCZCIWOŚĆ
BIZNESOWA

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Chciałbym zaprosić potencjalnego klienta
z sektora publicznego do odwiedzenia
naszego centrum dystrybucji w celu
zaprezentowania naszej wiedzy
technicznej i logistycznej. Zgadza się on
na to pod warunkiem, że Lyreco pokryje
koszty podróży i zakwaterowania.
Czy mogę się zgodzić?
Wszelkie relacje z urzędnikami państwowymi są
delikatną kwestią w kontekście antykorupcyjnym,
ponieważ przepisy mogą zabraniać im
przyjmowania jakichkolwiek prezentów lub
zaproszeń. W związku z tym koszty muszą być
rozsądne, zatwierdzone z wyprzedzeniem i ściśle
związane z wizytą. Luksusowe hotele, drogie
posiłki i wycieczki przekraczające czas trwania
wizyty są surowo zakazane.

Otrzymałam prezent od dostawcy.
Ponieważ znam tego dostawcę,
podejrzewam, że odmowa przyjęcia
takiego prezentu byłaby uznana za
obraźliwą i mogłaby zaszkodzić naszym
relacjom biznesowym. Czy mogę przyjąć
taki podarunek?
Prezenty od dostawców są niedopuszczalne.
Jeżeli jednak odmowa może wpłynąć na relacje
biznesowe i tylko w takim rzadkim przypadku,
prezent może zostać przyjęty pod warunkiem
zatwierdzenia go w drodze wyjątku przez
przełożonego. Należy jednak przekazać taki
prezent na rzecz programu “Lyreco for Education”.

Mój zespół i ja zostaliśmy zaproszeni
przez dostawcę na całodniowe spotkanie,
aby mógł on zaprezentować swoje nowe
produkty. Spotkanie to odbędzie się
w luksusowym hotelu, a po nim nastąpi
kolacja. Dostawca pokryje wszystkie
koszty. Czy mogę się zgodzić?
W każdym przypadku należy wystąpić o uprzednie
zatwierdzenie zgodnie z wewnętrzną polityką
Lyreco. Zatwierdzenie będzie zależało od

kontekstu i okoliczności faktycznych, w tym czasu
spędzonego na spotkaniu biznesowym podczas
tej podróży służbowej. Zaproszenie nie zostanie
zatwierdzone, jeżeli uzna się, że ma na celu
wywarcie wpływu na decyzje handlowe.

Organizuję przetarg dla naszych
dostawców. Jeden z oferentów zaprosił
mnie na targi branżowe, w których
uczestniczy, i zaproponował, że pokryje
wszystkie moje koszty, w tym koszty
podróży i zakwaterowania. Czy mogę
się zgodzić?
Nie, należy odmówić, ponieważ jesteś osobą
odpowiedzialną za zarządzanie przetargiem.
Mogłoby to zostać uznane za naruszenie twojej
bezstronności i wywieranie wpływu na twoją decyzję.

Dostawca zaprosił mnie do udziału
w imprezie sportowej w apartamencie
VIP wraz z jednym z moich klientów
w celu promowania swoich produktów
wobec tego klienta. Czy powinienem
przyjąć zaproszenie?
Nie należy przyjmować takiego zaproszenia od
dostawcy, nawet w obecności klienta.

Dokument referencyjny
P MNG 0 86 – Prezenty i zaproszenia
Prezenty, posiłki i zaproszenia - wytyczne

Kontakty referencyjne
Przełożony
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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RELACJE Z KLIENTAMI
I DOSTAWCAMI
NASZE ZASADY

NACISK NA OBSŁUGĘ
KLIENTA
Doskonała obsługa klienta jest
podstawą działania Lyreco.

Nasza misja
Pionierzy w zrównoważonym dostarczaniu tego,
czego potrzebuje każde miejsce pracy, aby ludzie
mogli skupić się na tym, co najważniejsze.

NALEŻY

Uważnie słuchać naszych partnerów
biznesowych.
Rozstrzygać lub przekazywać wątpliwości
naszych partnerów biznesowych.
Wybierać dostawców na podstawie
obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów.
W przypadku roszczeń ze strony naszych
partnerów biznesowych - powołać się na
obowiązujące postanowienia umowne.

PARTNERSTWO
Z NASZYMI DOSTAWCAMI

Nasza zdolność do oferowania klientom
doskonałej obsługi opiera się przede wszystkim na
długotrwałym partnerstwie z naszymi dostawcami.

NIE NALEŻY

GWARANCJA
UCZCIWOŚCI I ZAUFANIA

Działanie w sposób uczciwy i pełen szacunku jest
niezbędne dla trwałych i opartych na zaufaniu
relacji z naszymi partnerami biznesowymi.

Obiecywać produktów lub usług, których
Lyreco nie jest w stanie dostarczyć.
Nawiązywać relacji biznesowych bez
uprzedniego uzyskania informacji na temat
danego partnera biznesowego.
Ujawniać jakichkolwiek informacji poufnych
bez uprzedniej zgody.
Ignorować lub minimalizować jakichkolwiek
skarg od naszych partnerów biznesowych.

NASZA
UCZCIWOŚĆ
BIZNESOWA

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Jeden z moich potencjalnych klientów
z sektora publicznego skontaktował się ze
mną, aby poinformować mnie o zamiarze
usunięcia ze swojej listy dotychczasowego
dostawcy produktów biurowych w celu
wybrania Lyreco. Nie chce on jednak
ogłaszać publicznego przetargu i zapytał
mnie, czy jestem gotów podzielić naszą
ofertę handlową na kilka części, tak aby
nie przekroczyć progów dla przetargów
publicznych. Co powinienem zrobić?
Wszelkie procedury zamówień publicznych,
w tym przetargi publiczne, są regulowane
i podlegają warunkom określonym przez prawo.
Jakakolwiek manipulacja lub próba obejścia
procedur zamówień publicznych może oznaczać
wysokie kary zarówno dla Lyreco, jak i dla danego
urzędnika państwowego. Przed przyjęciem
propozycji klienta należy zgłosić ją do referenta
ds. prawnych w celu sprawdzenia wykonalności
takiej propozycji pod względem prawnym.

Jeden z naszych dostawców obecnie
wyczerpał zapasy, co może negatywnie
wpłynąć na naszą zdolność do
obsługi naszych klientów. Znalazłam
alternatywnego dostawcę, którego
znam zawodowo, ale który nie znajduje
się na liście Lyreco. Czy mogę złożyć
zamówienie bezpośrednio u niego?
Każdy wybór dostawcy, nawet w tym przypadku,
musi odbywać się zgodnie z obowiązkową
procedurą przetargową. Ponadto dostawca musi być
poddany uprzedniej ocenie. Nowy dostawca nie
może zatem zostać wybrany w sposób niezgodny
z wewnętrzną polityką Lyreco w tym zakresie.

Podczas oceny dostawców zauważyłem,
że spółka zależna jednego z naszych
dostawców jest podejrzana o korupcję.
Jak powinienem zareagować?
Należy niezwłocznie poinformować o tym
jedną z osób wyznaczonych do kontaktu.
Decyzja o kontynuowaniu lub zaprzestaniu
relacji biznesowych z tym dostawcą, oparta na
udokumentowanych faktach, zostanie podjęta
przez Lyreco i przekazana danemu dostawcy.
Należy zachować czujność, biorąc pod uwagę
potencjalny wpływ na reputację Lyreco.

Kontakty referencyjne
Przełożony
Menedżer Sprzedaży
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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NASZE
PRODUKTY
I AKTYWA
—
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DOSKONAŁOŚĆ PRODUKTÓW
NASZE ZASADY

DĄŻENIE
DO DOSKONAŁOŚCI

Lyreco zapewnia, że wszystkie produkty i usługi
oferowane klientom spełniają najwyższe standardy
w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

NALEŻY

Wymagać od dostawców dostarczenia całej
dokumentacji dotyczącej produktów.
Przechowywać, transportować i dostarczać
produkty, biorąc pod uwagę ich charakter
i instrukcje dostawców.

KLUCZOWA ROLA
NASZYCH DOSTAWCÓW

Lyreco współpracuje wyłącznie z partnerami
biznesowymi, którzy podzielają ambicje Lyreco
w zakresie doskonałości produktów.

NIE NALEŻY

Ukrywać lub ignorować wszelkich kwestii
związanych z jakością lub zgodnością produktu.
Próbować rozwiązać problemu dotyczącego
jakości bez zwrócenia się do odpowiednich
osób.

NASZE
PRODUKTY
I AKTYWA

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Klient stwierdził problem z jakością
produktu dostarczonego przez
Lyreco. Zostałam poinformowana
o tym problemie. Czy mogę
odpowiedzieć klientowi?
Wszelkie pytania klienta dotyczące jakości
naszych produktów i usług muszą być
traktowane z najwyższą starannością. Należy
niezwłocznie powiadomić jedną z osób
wyznaczonych do kontaktu, aby spółka Lyreco
mogła szybko ocenić problem z jakością
i poziom ryzyka zarówno dla klienta, jak i dla
nas. Wolno ci jedynie poinformować klienta,
że zgłoszony problem został uwzględniony.
Nie należy podejmować żadnych inicjatyw
ani działań na własną rękę. W oparciu
o analizę jakości, odpowiednie działy mogą
podjąć działania naprawcze i ewentualną
dedykowaną komunikację.

Dokument referencyjny
MNG 010 - Kodeks etyczny dostawców

Kontakty referencyjne
Przełożony
Marketing Director
Dyrektor ds. Jakości, Bezpieczeństwa
i Zrównoważonego Rozwoju
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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OCHRONA AKTYWÓW
NASZE ZASADY

NALEŻY

UNIKAJ
NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA

Każdy pracownik ma obowiązek wykorzystywać
aktywa firmy wyłącznie do celów służbowych
i chronić je przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem,
niedozwolonym użyciem lub przedwczesnym zużyciem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Spółka Lyreco wdrożyła odpowiednie środki
bezpieczeństwa w celu ochrony przed cyberatakami
i ryzykiem utraty lub naruszenia danych.

Blokować komputer wychodząc z biura
i zmieniać hasła, gdy zostanie się
o to poproszonym.
Przetwarzać dane osobowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrzną
polityką Lyreco.
Zapewnić, że wszystkie osoby z zewnątrz
zaproszone na teren obiektu Lyreco
są zarejestrowane i towarzyszy im
przedstawiciel Lyreco.

—

Co to jest?

NIE NALEŻY

Aktywa odnoszą się do wszystkich materialnych
i niematerialnych aktywów Lyreco (np. obiekty,
narzędzia, pojazdy, sprzęt biurowy, telefony
komórkowe, komputery, laptopy, dane finansowe,
dane osobowe, informacje wrażliwe, prawa
własności intelektualnej, oprogramowanie itp.).
Udostępniać swoich loginów i haseł.
Ujawniać danych osobom nieupoważnionym.
Pozostawiać poufnych lub wrażliwych danych
w drukarce lub na współdzielonym serwerze.
Przechowywać lub przenosić dokumentów
służbowych na urządzenia osobiste (telefony
lub laptopy).

NASZE
PRODUKTY
I AKTYWA

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Kolega nie ma dostępu do narzędzia
informatycznego, którego jestem
administratorem. Czy mogę mu
przesłać moje dane do logowania?
Nigdy nie wolno ujawniać swoich danych
do logowania. Zamiast tego należy utworzyć
nowy dostęp dla danego współpracownika
po uzyskaniu uprzedniej zgody uzasadniając
wniosek o dostęp dla tego współpracownika.

Mój komputer i telefon komórkowy
zostały skradzione. Co powinnam
zrobić, aby zapewnić ochronę
danych firmowych?
Należy niezwłocznie poinformować o tym
fakcie jedną z osób wyznaczonych do
kontaktu, aby mogła ona zabezpieczyć dane
przechowywane na twoich urządzeniach.
Należy również szybko zgłosić utratę lub
kradzież właściwym organom.

Dokument referencyjny
Polityka prywatności danych

Kontakty referencyjne
Przełożony
Menedżer ds. Informatyki i wsparcia
kanału sprzedaży
Dyrektor ds. Jakości, Bezpieczeństwa i
Zrównoważonego Rozwoju
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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KOMUNIKACJA
NASZE ZASADY

NIEZBĘDNE
ZATWIERDZENIE

Każdy pracownik, który wypowiada się w mediach lub
podczas wydarzeń zewnętrznych jako przedstawiciel
Lyreco, musi uzyskać uprzednią zgodę.

OSTROŻNOŚĆ I POUFNOŚĆ
Niezależnie od kanału, w szczególności
w mediach społecznościowych, wszelka komunikacja
pracownicza musi być zgodna z naszymi
wartościami i realiami naszej działalności oraz nie
może zawierać żadnych informacji poufnych.

NALEŻY

Stosować się do wytycznych komunikacyjnych
i wykresów.
Podejmować wszelkie niezbędne środki w celu
uniknięcia ujawnienia informacji poufnych.
Przekazywać Communication Managerowi
wszelkie wrażliwe lub negatywne komentarze
bądź artykuły prasowe, które mogłyby
zaszkodzić reputacji Lyreco, w szczególności
dotyczące portali społecznościowych.

NIE NALEŻY

Udzielać wywiadów lub publikować informacji,
które nie zostały wcześniej zatwierdzone przez
Communication Managera.
Publicznie krytykować firmę lub jej partnerów
biznesowych.
Rozpowszechniać fałszywych lub
wprowadzających w błąd informacji bądź treści.

NASZE
PRODUKTY
I AKTYWA

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Chciałabym używać własnego konta
w mediach społecznościowych do
promowania spółki Lyreco,
jej rozwiązań i produktów, ale obawiam
się, że mogę wypowiadać się
w niewłaściwy sposób lub ujawnić
poufne informacje. Co mogę zrobić?
Możesz poprosić swojego Communication
Managera o poradę i gotowe do użycia
treści. Masz prawo do przekazywania dalej
wszelkich oficjalnych treści publikowanych
przez zespoły ds. komunikacji lub dyrektorów
zarządzających na koncie firmy bądź jej
spółki zależnej.

Magazyn czy blog chce przeprowadzić
ze mną wywiad. Czy jest to dozwolone?
Tylko akredytowani rzecznicy są upoważnieni
do udzielania wywiadów. Jeżeli dane medium

lub wywiad dotyczy twojej specjalistycznej
wiedzy, poproś o zgodę dyrektora
zarządzającego i Communication Managera.

Usługodawca poprosił mnie
o przekazanie opinii na jego
temat podczas wydarzenia lub na
jego stronie internetowej w celu
promowania swojej oferty. Czy jest to
dozwolone?
Wykorzystywanie marki Lyreco przez
zewnętrznego partnera biznesowego wymaga
upoważnienia określonego w umowie.
Zapytaj Dyrektora Finansowego, czy takie
upoważnienie jest uwzględnione w umowie
pomiędzy firmą a usługodawcą. Przed
publikacją opinia musi zostać przedłożona
do zatwierdzenia przez Communication
Managera.

Dokument referencyjny
P MNG 087 – Komunikacja

Kontakty referencyjne
Przełożony
Communication Manager
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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NASZE
ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE
—
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ŚRODOWISKO
NASZE ZASADY

HISTORYCZNE
ZOBOWIĄZANIE

Poszanowanie środowiska, ochrona zasobów
naturalnych i walka ze zmianami klimatycznymi
są od dawna wpisane w wartości Lyreco.

NALEŻY

Przy podejmowaniu decyzji - brać pod uwagę
kwestie ochrony środowiska.
Postępować zgodnie z lokalnymi instrukcjami
dotyczącymi oddziaływania na środowisko
(np. ograniczanie i sortowanie odpadów,
zakaz używania jednorazowych kubków,
oszczędzanie energii itp.).

KONKRETNE DOWODY

Przyczyniamy się do tego zobowiązania, przyjmując
podejście CSR, podnosząc świadomość naszych
współpracowników i partnerów biznesowych
w zakresie bardziej odpowiedzialnych praktyk,
oferując naszym klientom coraz bardziej
zrównoważone produkty i rozwiązania oraz
stale ulepszając nasze procesy operacyjne.

NIE NALEŻY

Ukrywać lub ignorować żadnych
niewłaściwych praktyk środowiskowych przed
pracownikami lub partnerami biznesowymi.
Składać przesadnych obietnic przy
komunikowaniu naszej odpowiedzialności
korporacyjnej w zakresie środowiska.

NASZE
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Odpowiadam za zamówienia. W jaki
sposób mogę zapewnić, że wybrani
przeze mnie dostawcy spełniają
nasze wymogi środowiskowe?

Klient poprosił o dodatkowe
informacje na temat naszego
zaangażowania w ochronę środowiska.
Jakich informacji mogę udzielić?

Spółka Lyreco wdrożyła ścisłe zasady i procedury
w celu zapewnienia pełnego poszanowania
środowiska we wszystkich naszych działaniach
i decyzjach biznesowych w każdym miejscu
prowadzenia działalności. Każdy dostawca musi
stosować się do tych polityk i procedur.

Możesz przekazać informacje opublikowane
w raporcie CSR. Każdego roku Lyreco
opracowuje i publikuje raport CSR na poziomie
grupy kapitałowej. Każda spółka zależna może
również dostarczyć lokalną wersję tego raportu,
uwzględniając lokalne fakty i dane liczbowe.

Jestem nowym pracownikiem Lyreco.
Co mogę zrobić, aby przyczynić się
do realizacji celów spółki w zakresie
ochrony środowiska?

Klient poprosił mnie o zrównoważone
produkty. Czy mogę odpowiedzieć
na jego prośbę?

Jako firma posiadająca certyfikat ISO 14001,
zdefiniowaliśmy cele środowiskowe specjalnie
pod kątem naszej działalności. Należy
zapoznać się z tymi celami, aby przyczynić
się do ich realizacji.

Tak. Lyreco oferuje bardzo szeroką gamę
zrównoważonych produktów, zwanych
również "zielonymi produktami", które są
wybierane i oceniane pod kątem zgodności
z odpowiednimi normami ISO.

Dokumenty referencyjne
MNG 010 - Kodeks etyczny dostawców
Raport CSR

Kontakty referencyjne
Przełożony
Dyrektor ds. Jakości, Bezpieczeństwa
i Zrównoważonego Rozwoju
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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PRAWA CZŁOWIEKA
NASZE ZASADY

PRAWA PODSTAWOWE

Lyreco zakazuje wszelkich form łamania praw człowieka,
takich jak praca dzieci czy współczesne niewolnictwo.

NALEŻY

Traktować każdego, wewnętrznie i zewnętrznie,
z godnością i szacunkiem.
Zachować czujność pod kątem wszelkich
form naruszania praw człowieka.

ZINTEGROWANA OCENA

Ocena CSR naszych dostawców stanowi element
naszych procesów audytu i selekcji.

NIE NALEŻY

Ukrywać lub ignorować żadnych przypadków
łamania praw człowieka wewnątrz lub na
zewnątrz organizacji.
Próbować samodzielnie rozwiązać
jakiegokolwiek problemu związanego
z prawami człowieka.

NASZE
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Przeczytałem w gazecie, że jeden
z naszych dostawców jest podejrzany
o to, że bezpośrednio lub pośrednio
zamieszany jest w wykorzystywanie
współczesnego niewolnictwa lub
pracy dzieci.
Jak powinienem zareagować?
Niezwłocznie przekaż tę informację jednej
z osób wyznaczonych do kontaktu, aby można
było przeprowadzić dochodzenie i wyjaśnić
te doniesienia. Nasi dostawcy są zobowiązani
do stosowania standardów równoważnych
z naszymi. W takiej sytuacji należy zachować
czujność, biorąc pod uwagę potencjalny
wpływ na reputację Lyreco.

Odpowiadam za zakupy i chciałbym
wybrać nowego dostawcę dla
produktów marki Lyreco. Wiem,
że wymagane jest spełnienie kryteriów
wstępnych wyboru. Czy kryteria
te mogą być spełnione dopiero po
wyborze dostawcy?
Nie. Ocena CSR dla wszystkich dostawców
dostarczających produkty marki Lyreco
jest warunkiem wstępnym przed wyborem
jakiegokolwiek dostawcy. Wybrani mogą być
wyłącznie dostawcy, którzy zostali należycie
ocenieni i zatwierdzeni.

Klient chce zapoznać się z procesem
wdrożonym przez Lyreco w celu
zmniejszenia ryzyka CSR w naszym
łańcuchu dostaw. Jakie informacje
mogę mu przekazać?
Raport CSR jest dostarczany i publikowany
co roku i stanowi dokument referencyjny,
który można przekazać klientowi. Zawiera
on szczegółowy opis naszej polityki CSR.
Ponadto można również udostępnić nasze
plany nadzoru, które zawierają najnowsze
istotne fakty i dane liczbowe.

Dokumenty referencyjne
MNG 010 - Kodeks etyczny dostawców
Raport CSR

Kontakty referencyjne
Przełożony
Dyrektor ds. Jakości, Bezpieczeństwa
i Zrównoważonego Rozwoju
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA
I LOBBOWANIE
NASZE ZASADY

NALEŻY

NEUTRALNOŚĆ POLITYCZNA

Lyreco nie wspiera ani nie finansuje żadnej
partii ani organizacji politycznej.

Każdy pracownik może, jako osoba prywatna,
uczestniczyć w działalności politycznej,
jednak w żadnym wypadku nie może sprawiać
wrażenia, że reprezentuje Lyreco.

Szanować polityczne wybory i opinie
współpracowników.
Unikać wszelkiej komunikacji o charakterze
politycznym w imieniu Lyreco.

ZAKAZ LOBBOWANIA

Co do zasady, wszelka działalność lobbingowa
w imieniu Lyreco jest zakazana.

—

Co to jest?
Lobbowanie odnosi się do wszelkich działań lub
komunikacji wobec organów publicznych lub
politycznych w celu wywarcia wpływu na ich decyzję.

NIE NALEŻY

Prowadzić działalności politycznej w ramach
Lyreco.

NASZE
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?
Uważam, że zmiany klimatyczne są
bardzo niepokojące. Jestem aktywnym
członkiem uznanego stowarzyszenia,
które podejmuje działania
lobbingowe wobec władz lokalnych,
aby zachęcić je do przeciwdziałania
zmianom klimatycznym. Jestem dumny
z zaangażowania Lyreco w sprawy
klimatu. Czy mogę wykorzystać
nazwę i działania Lyreco do poparcia
tej sprawy?
Możesz być członkiem dowolnego
stowarzyszenia lub organizacji i prowadzić
aktywne kampanie na rzecz sprawy, w którą
wierzysz. Tego typu działania muszą pozostać
wyłącznie w sferze prywatnej.
W żadnym wypadku marka, obiekty i działania
Lyreco nie powinny być kojarzone z twoim
osobistym zaangażowaniem lub wykorzystywane
do wywierania wpływu na organy publiczne.

Chciałabym zacząć działać na arenie
politycznej i zamierzam kandydować
w wyborach lokalnych lub krajowych.
Czy mam do tego prawo?
Możesz swobodnie uczestniczyć we wszelkich
działaniach politycznych, zarówno jako członek
partii politycznej, jak i kandydat w wyborach,
o ile nie wykorzystujesz marki, obiektów lub
pomieszczeń Lyreco do poprawy swojego
wizerunku lub do wsparcia swojej kampanii.
Działalność polityczna musi pozostać wyłącznie
w sferze prywatnej. Twoje nazwisko nie może
być w żadnym wypadku kojarzone w tym
kontekście z Lyreco.

Dokument referencyjny
P MNG 0 84 – Lobbowanie
i sponsorowanie

Kontakty referencyjne
Przełożony
Menedżer ds. Ludzi i Kultury
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
I OBYWATELSKIE
NASZE ZASADY

NALEŻY

KONKRETNE ZOBOWIĄZANIE

Jako odpowiedzialny obywatel korporacyjny,
Lyreco angażuje się w międzynarodowe i lokalne
działania społeczne i obywatelskie.

Działać w sposób przejrzysty, wspierając
lokalne społeczności.
Rejestrować wszystkie przekazane darowizny
dla celów księgowych.

W 2008 r. spółka Lyreco zainicjowała “Lyreco
For Education”, program wspierający edukację
dzieci w najbiedniejszych krajach.

ZAKAZ SPONSOROWANIA

Zasadniczo zakazana jest jakakolwiek forma
sponsorowania. Zezwala się natomiast, pod pewnymi
warunkami, na materialne lub finansowe wsparcie
społeczności lokalnych w imieniu Lyreco.

—

Co to jest?

NIE NALEŻY

Sponsorowanie odnosi się do finansowego
lub materialnego wsparcia wydarzenia lub
programu (zazwyczaj w dziedzinie sportu, sztuki,
rozrywki lub działań charytatywnych) w celu
promowania własnej marki lub wizerunku.
Wykorzystywać zaangażowania na rzecz “Lyreco
For Education” lub innej lokalnej organizacji
charytatywnej jako dźwigni handlowej.
Wspierać jakiejkolwiek organizacji, która
mogłaby zaszkodzić reputacji Lyreco.

NASZE
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

CO ZROBIĆ, JEŻELI...?

Każde wsparcie lub finansowanie lokalnej
organizacji charytatywnej musi zostać
zatwierdzone. Zanim zaangażujesz się w takie
lokalne działania, upewnij się, że organizacja,
którą chcesz wesprzeć, ma dobre referencje.
Środki muszą być wyraźnie przypisane do
konkretnych działań realizowanych przez
organizację, a oddziaływanie na społeczność
musi być mierzone za pomocą
kluczowych wskaźników.

Skontaktowano się ze mną w związku
z prośbą o sponsorowanie przez
Lyreco imprezy sportowej.
Jak powinienem zareagować?
Sponsorowanie nie jest, co do zasady,
dozwolone zgodnie z wewnętrzną polityką
Lyreco. Należy odrzucić taką propozycję.

Potencjalny klient wspiera pewną
organizację charytatywną. Jeżeli
Lyreco udzieliłoby wsparcia tej
organizacji, myślę, że pomogłoby
nam to w pozyskaniu tego klienta.
Czy mam rację?

Wspieranie akcji charytatywnych w celach
komercyjnych jest zdecydowanie nieetyczne
i sprzeczne z wartościami Lyreco. Wszystkie
nasze zasoby przeznaczamy na program
“Lyreco For Education”. Zalecamy, abyś
przedstawił swojemu klientowi działania Lyreco
na rzecz “Lyreco For Education”. Możesz
zaproponować klientowi przyłączenie się do
tego projektu. Ponadto, biorąc pod uwagę
liczbę klientów i dostawców współpracujących
z Lyreco, nie jesteśmy w stanie pozwolić
sobie na wspieranie wszystkich projektów
charytatywnych, w których uczestniczą.

Dokument referencyjny
P MNG 0 84 – Lobbowanie
i sponsorowanie

Kontakty referencyjne
Przełożony
Communication Manager
Dyrektor Finansowy
Narzędzie “Raise your concern”
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Chciałbym, aby mój oddział oprócz
“Lyreco For Education” wspierał
również organizację charytatywną.
Czy jest to możliwe?
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