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WPROWADZENIE

Nasz wspólny obowiązek: Postępować właściwie.
We wszystkich aspektach naszej działalności jesteśmy zdecydowani
postępować właściwie. Właściwe postępowanie oznacza działanie w
najlepszym interesie tych, którzy polegają na naszym profesjonalizmie:
naszych klientów, współpracowników, inwestorów i ogółu społeczeństwa.
Oznacza to, że nigdy nie robimy czegoś, o czym nie moglibyśmy później bez
wstydu opowiedzieć naszej rodzinie lub dziennikarzowi gazety z rodzinnego
miasta. Oznacza to, że jesteśmy zawsze uczciwi wobec siebie nawzajem jak i
wobec osób spoza firmy Smithfield.

P:

O:

P:
O:

Obowiązek właściwego postępowania dotyczy nas wszystkich, bez względu
na stanowisko. Czyny każdego pracownika – zarówno dobre jak i złe
– stawiają nas wszystkich w określonym świetle. Dlatego nazywamy to
naszym wspólnym obowiązkiem, gdyż jesteśmy odpowiedzialni wobec siebie
nawzajem za to, żeby postępować właściwie. Jest to więc zbiorowa deklaracja
przestrzegania najwyższych standardów etycznych.
Podejrzewam, że inny
pracownik firmy naruszył
przepisy „Kodeksu”, a
być może nawet prawa.
Chcę postąpić właściwie
i POWIEDZIEĆ O TYM
OTWARCIE!, ale obawiam
się, że mogę z tego
powodu stracić pracę. Co
powinienem/am zrobić?
MÓW OTWARCIE! Zasady
obowiązujące w Smithfield
zabraniają szykanowania
kogokolwiek, kto w dobrej
wierze zgłasza problem lub
informuje o naruszeniu zasad.
W jaki sposób firma ochroni
mnie przed szykanami?
Wszelkie skargi na
szykanowanie będą
przedmiotem szczegółowego
dochodzenia, a winne
osoby spotkają surowe
konsekwencje, do rozwiązania
umowy o pracę włącznie..

„Kodeks etyki i postępowania w biznesie” Smithfield jest formalnym
zapisem tych zobowiązań. Opisano w nim przykładowe sytuacje, w których
będzie się oczekiwało od nas właściwego postępowania. Zasady i przykłady
przedstawione w „Kodeksie” odzwierciedlają normy i przepisy odnoszące
się do naszego biznesu. Musimy skrupulatnie przestrzegać litery jak i ducha
przepisów prawa, oraz wykonywać swoje obowiązki nigdy nie zapominając
o zasadach etyki postępowania w biznesie.
Wszyscy pracownicy są proszeni o podpisanie oświadczenia, że przeczytali
„Kodeks etyki i postępowania w biznesie” Smithfield i że zobowiązują się
wiernie go przestrzegać. Jednak przeczytanie „Kodeksu” nie wyczerpuje
naszego obowiązku właściwego postępowania. Musimy przyjąć te zasady i
utożsamiać się z nimi.
W tej chwili wszystkie nasze działania są obserwowane bardziej niż
kiedykolwiek: patrzy się na to, co robimy i mówimy. Jesteśmy bezustannie
oceniani, czy rzeczywiście wypełniamy nasze zobowiązania. Chcemy cieszyć się
opinią ludzi, na których można polegać. Jeżeli zastanawiasz się,co to właściwie
znaczy „postępować właściwie w każdej sytuacji” lub jeśli podejrzewasz, że
ktokolwiek z nas postępuje wbrew „Kodeksowi”, masz obowiązek MÓWIĆ
O TYM OTWARCIE w sposób opisany poniżej. Zależy nam na stworzeniu
atmosfery, w której pracownicy mogą WYPOWIADAĆ SIĘ OTWARCIE,
prosić o pomoc i sygnalizować problemy.

* W dalszej części tekstu będziemy posługiwać się terminem „pracownik”, mając na myśli wszystkie osoby pracujące dla koncernu
Smithfield – pracowników etatowych, tymczasowych, kontraktowych, wyższą kadrę kierowniczą i członków zarządu.
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Normy zachowania kadry kierowniczej
Osoby stojące na czele firmy, należące do kadry
kierowniczej i nadzorujące innych pracowników
ponoszą szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie
„Kodeksu”. To oni często są pierwszą instancją, do której
pracownicy zwracają się z problemami. Niezwykle ważna
jest u nich gotowość do uważnego wysłuchania i podjęcia
właściwych kroków.
Podległy personel uważnie śledzi ich zachowanie.
Dla naszej kultury etycznego i zgodnego z zasadami
postępowania nic nie jest tak ważne, jak przykładne
zachowanie kadry kierowniczej. Osoby te muszą też
czuwać nad przestrzeganiem „Kodeksu” przez swoich
podwładnych oraz nad tym, by podmioty zewnętrzne,
z którymi ci pracownicy mają do czynienia, znały nasze
zasady i procedury i dostosowywały się do nich.

MÓW OTWARCIE!
MÓW OTWARCIE! to hasło, którego używamy, żeby
określić prawo i zarazem obowiązek każdego pracownika,
by zgłaszać przełożonym każde zachowanie nie
spełniające standardów sprecyzowanych w „Kodeksie”
oraz by zadawać pytania na temat tych standardów.
Z pytaniem lub problemem w większości przypadków
należy najpierw zwrócić się do bezpośredniego
przełożonego lub kierownika miejscowego działu kadr. Jeśli
otrzymana odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca lub gdy
pracownik woli nie zgłaszać problemu tą drogą, powinien
postąpić jak poniżej:
1.

2.

Zwrócić się do pracownika Działu Prawnego
Smithfield lub jednego z innych działów
przestrzegania wymogów regulacyjnych
wymienionych w „Kodeksie”.
Skorzystać z telefonu zaufania ds. etyki (Smithfield
Ethics Hotline) pod amerykańskim numerem
1-877-237-5270, w Polsce 0-800-800-041. Telefony
na linię zaufania są traktowane jako poufne, można
je nawet wykonać anonimowo, aczkolwiek im więcej
informacji przekażemy osobie odbierającej telefon,
tym większa będzie szansa na podjęcie właściwych
działań. Każde zgłoszenie naruszenia zasad
„Kodeksu” dokonane za pośrednictwem telefonu
zaufania jest szczegółowo badane.

Wszystkie zgłoszenia nieprawidłowości są poufne,
a Smithfield nie będzie tolerować żadnych działań
noszących znamiona szykan wobec kogokolwiek, kto
zgłosi problem, złoży w dobrej wierze zawiadomienie o
niewłaściwym zachowaniu lub poda informacje w ramach
postępowania wyjaśniającego.

Postępuj
właściwie
Jeśli dostrzeżesz cokolwiek, co wydaje się
niewłaściwe lub niezgodne z zasadami etyki, masz
obowiązek MÓWIĆ O TYM OTWARCIE! Możesz
w ten sposób przekazać informacje konieczne, żeby
naprawić potencjalnie niebezpieczną sytuację. Jeśli
nie masz pewności, czy dana sytuacja rzeczywiście
wymaga, by MÓWIĆ OTWARCIE!, zadaj sobie
następujące pytania:
1.

Czy zaobserwowane działanie jest zgodne
z „Kodeksem etyki i postępowania
biznesowego”?

2.

Czy ta czynność jest legalna?

3.

Czy będę się czuł/a dobrze, jeżeli ta sprawa
zostanie upubliczniona?

4.

Czy chciałbym/abym, żeby tak postępowano
wobec mnie?

5.

Czy takie postępowanie byłoby
dobrze przyjęte przez moją rodzinę,
współpracowników i udziałowców firmy
Smithfield?

Jeśli odpowiedź na jakiekolwiek z tych pytań
brzmi „nie”, należy OPOWIEDZIEĆ O TYM
OTWARCIE i poprosić o pomoc.
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ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW

Jakość produktów
Nasi klienci i konsumenci – także nasze rodziny – wierzą, że dostarczamy
żywność bezpieczną, wartościową i prawidłowo oznakowaną. Zakłady i
produkty firmy Smithfield podlegają normom i przepisom dotyczącym
bezpiecznej żywności, jej jakości i oznakowania, wydawanym przez
Amerykański Departament Rolnictwa oraz podobne agencje w innych
krajach. Wszystkim pracownikom zapewniamy szkolenia w zakresie tych
wymogów oraz procesów, które wdrożyliśmy, aby je spełniać. Szkolenia
uwzględniają uwarunkowania lokalne oraz zakres obowiązków pracownika.
Zalecenia podane na szkoleniu trzeba traktować bardzo serio i ściśle trzymać
się ustalonych procedur.

P:

O:

P:

O:

Piec należący do mojej linii
produkcyjnej powinien
podgrzewać produkty do
145˚C. Tymczasem widzę, że
termostat wskazuje zaledwie
120˚C. Może to oznaczać
awarię termostatu. Co
powinienem/am zrobić?
Powiadom przełożonego i
postępuj zgodnie z procedura
dotyczącą takiego problemu.
Jeśli tym sposobem nie da się
go wyeliminować, POWIEDZ O
TYM OTWARCIE!, korzystając
ze sposobów podanych w
„Kodeksie”.
Pracuję w dziale sprzedaży.
Mój przełożony poleca nam
informować klientów o tym, że
jeden z naszych konkurentów
wkrótce może wypaść z rynku.
O ile wiem, nie ma żadnych
podstaw, by tak twierdzić.
Byłoby to puszczanie w obieg
plotki. Co powinienem/am
zrobić?

Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to, żeby żywność była bezpieczna
i dobrej jakości. Każdy, kto zauważy jakiekolwiek problemy dotyczące
bezpieczeństwa żywności lub podejrzewa naruszenie procesów gwarantujących
bezpieczeństwo, jakość lub poprawność oznaczeń, powinien MÓWIĆ O TYM
OTWARCIE! Należy natychmiast powiadomić o problemie przełożonego lub
skorzystać z innych środków opisanych w „Kodeksie”.

Uczciwe zwyczaje handlowe
Smithfield przykłada wielką wagę do tego, by wszelkie transakcje i relacje
z klientami przebiegały z zachowaniem zasad uczciwości i rzetelności. Nie
używamy mylących lub wprowadzających w błąd reklam ani kampanii
marketingowych. Nasze materiały reklamowe i marketingowe zawsze
są zgodne z obowiązującymi przepisami. To, co mówimy o produktach
naszych i konkurencyjnych musi być udokumentowane i oparte na faktach.
Fałszywe lub mylące reklamy mogłyby stać się dla nas powodem poważnych
problemów biznesowych i prawnych. Pamiętajmy, że zobowiązaliśmy się do
uczciwej konkurencji, opartej na jakości i cenie. W razie jakichkolwiek pytań
lub wątpliwości na temat praktyk handlowych lub marketingowych firmy
Smithfield albo któregokolwiek z naszych partnerów lub konkurentów,
należy powiadomić pracownika Działu Prawnego Smithfield lub
POWIEDZIEĆ O TYM OTWARCIE!, korzystając
ze środków wymienionych w „Kodeksie”.

MÓW OTWARCIE!
Rozprzestrzenianie fałszywych
pogłosek o konkurencji jest
niewłaściwe. Jeśli nie ma
rzetelnej podstawy dla tego
stwierdzenia, nie należy go
powtarzać.
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Postępuj
właściwie
Zapewnienie bezpieczeństwa, jakości i należytego
oznakowania żywności to nasz najważniejszy obowiązek.
Jest to fundamentalny element niepisanej umowy o
zaufaniu, jaką zawieramy z każdym konsumentem.
W Smithfield jest miejsce tylko dla osób, które z
przekonaniem mogą na siebie ten obowiązek przyjąć.

ZOBOWIĄZANIA WOBEC SIEBIE NAWZAJEM

Nasz wspólny obowiązek obejmuje też wzajemną dbałość o bezpieczeństwo.
Musimy chronić siebie nawzajem przed zagrożeniem urazów fizycznych,
przestrzegając ściśle procedur BHP. Bronimy się też wzajemnie przed
dyskryminacją i szykanami w miejscu pracy. Żadne zachowania naruszające
te zasady nie będą tolerowane.

BHP

P:

O:

P:

O:

Pracownik budowlany
pracuje w naszym zakładzie
na wysokim rusztowaniu
bez kasku i uprzęży
zabezpieczającej. Co
powinienem/am zrobić?
Każda osoba przebywająca na
terenie naszego zakładu musi
przestrzegać naszych procedur
bezpieczństwa pracy. Dotyczy
to również zewnętrznych
podwykonawców i gości. MÓW
O TYM OTWARCIE!: powiedz
przełożonemu lub skorzystaj
z innych możliwości podanych
w „Kodeksie”.
Mój lekarz poradził mi
zażywanie leków bez recepty,
aby zredukować objawy
infekcji zatok. Etykietka
lekarstwa zawiera ostrzeżenie,
by w trakcie kuracji nie
kierować maszynami i
pojazdami mechanicznymi.
W pracy kieruję wózkiem
widłowym. Co powinienem/
am zrobić?
Należy powiadomić
przełożonego i właściwego
kierownika działu kadr, którzy
przydzielą inne zadania na czas
kuracji stwarzającej zagrożenia
przy pracy na wózku
widłowym.

Do naszych obowiązków należy dbałość o zdrowie
i bezpieczeństwo
wszystkich
pracowników. Staramy
się wyznaczyć nowe,
wysokie standardy BHP
w naszej branży. We
wszystkich zakładach
Niech każdy z nas wypełnia swe obowiązki
obowiązują oficjalne
w taki sposób, abyśmy wieczorem mogli
normy i przepisy prawa
wychodzić do domu do swoich rodzin tak samo
o bezpieczeństwie
zdrowi, jak rano przyszliśmy.
i higienie pracy, a
także nasze przepisy
wewnętrzne.
Zapewniamy
pracownikom szkolenia dotyczące tych wymagań, zawsze dostosowane
do lokalizacji i rodzaju wykonywanej pracy. Szkolenia te należy traktować
bardzo poważnie i ściśle przestrzegać ustalonych procedur BHP. Procedury
te obowiązują naszych pracowników i wszystkie inne osoby przebywające na
terenie naszych zakładów.

Postępuj
właściwie

Wszelkie problemy i wątpliwości dotyczące BHP pracownicy mogą zgłaszać
w dziale BHP w swoim zakładzie lub na szczeblu korporacyjnym. Jeśli
jesteś świadkiem zachowań, które naruszają procedury BHP lub mogą
z innych względów stwarzać zagrożenia, musisz POWIEDZIEĆ O TYM
OTWARCIE!, korzystając z możliwości wskazanych w rozdziale MÓW
OTWARCIE! „Kodeksu”, lub zastosuj procedury tam opisane, włącząjc w to
linię telefoniczną ds. etyki.

Środki odurzające i alkohol
Przywiązujemy ogromną wagę do tego, by w naszej firmie nie pojawiał
się alkohol ani środki odurzające. Pracownik, który przychodzi do pracy
pod wpływem alkoholu lub narkotyków, jest źródłem zagrożenia dla
innych i siebie samego. Ta zasada obowiązuje wszystkich pracowników na
terenie zakładów firmy Smithfield, jak i w każdym innym miejscu, gdzie
wykonują oni pracę. Oczywiście nie będą tolerowane przypadki posiadania,
rozprowadzania, sprzedaży lub wytwarzania zabronionych prawem
substancji odurzających w czasie pracy lub na terenie należącym do firmy.
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Jeśli jesteś szykanowany/a lub jesteś świadkiem szykanowania innego pracownika
(lub jakiejkolwiek osoby na terenie naszego zakładu), POWIEDZ O TYM
OTWARCIE! Powiadom przełożonego, miejscowego kierownika działu kadr
lub podejmij inne działania według wskazówek z rozdziału MÓW OTWARCIE!
„Kodeksu”, łącznie z telefonem na naszą linię telefoniczną ds. etyki.
Jeśli masz problem z uzależnieniem od alkoholu lub
narkotyków, możesz uzyskać pomoc. Sprawdź pakiet
dostępnych świadczeń medycznych lub zwróć się po
pomoc i poufne skierowanie do swojego kierownika
działu kadr. Jeśli masz pytania co do opisanych wyżej
zasad lub uważasz, że inny pracownik je narusza, MÓW
OTWARCIE!

Zróżnicowanie kadry pracowniczej i
równe szanse zatrudnienia
Firma Smithfield jest w pełni zaangażowana w proces
przyciągania, szkolenia i utrzymywania zróżnicowanej
kadry pracowniczej: takiej, która odzwierciedla
społeczeństwo lokalne. Staramy się stwarzać kulturę
pracy, która jest przyjazna, otwarta i nastawiona na wyniki
w pracy. Zróżnicowanie personelu pozwala nam korzystać
z różnorodnych perspektyw i punktów widzenia, co
wzmacnia naszą konkurencyjność globalną.
Smithfield jest pracodawcą zapewniającym równe
szanse zatrudnienia. Wobec żadnego pracownika ani
kandydata do pracy nie stosujemy dyskryminacji ze
względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, przynależność
narodową lub etniczną, płeć, orientację seksualną, wiek,
niepełnosprawność, stosunek do służby wojskowej, ani
z żadnego innego powodu wymienionego w przepisach
prawa federalnego. Rozumiemy także, jak ważne dla
utrzymania stałości i integralności kadry pracowniczej jest
przestrzeganie przepisów prawa pracy, dotyczących np.
pozwoleń na pracę.
Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą dyskryminacji, znasz inną
osobę poszkodowaną w wyniku dyskryminacji lub
masz pytania na temat polityki antydyskryminacyjnej
Smithfield, POWIEDZ O TYM OTWARCIE! Powiadom
bezpośredniego przełożonego, lokalnego kierownika
działu kadr lub innych członków kadry kierowniczej. Jeśli
nie czujesz się komfortowo rozmawiając z przełożonym
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lub innym członkiem kierownictwa, użyj jednej metod
opisanych w części MÓW OTWARCIE! w niniejszym
Kodeksie, na przykład skorzystaj z telefonu zaufania
ds. etyki.

Molestowanie
Nasi pracownicy mają prawo czuć, że nie zagraża im
molestowanie w miejscu pracy. Przez molestowanie
w Smithfield należy rozumieć każde zachowanie, które
dla drugiej osoby jest poniżające, zastraszające lub
obraźliwe. Aby mieć pewność, że wokół nas nie dochodzi
do molestowania, musimy zwracać uwagę na poniższe
charakterystyczne zachowania:
•

Niepożądane zachowania wobec innych osób:
słowne, fizyczne i wzrokowe, wykonywane
osobiście lub innymi środkami (np. przez e-mail),
odnoszące się do rasy, koloru skóry, płci, preferencji
seksualnych, narodowości, wyznania, wieku,
niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, cech
genetycznych, stosunku do służby wojskowej lub
innych cech wprost ujętych w przepisach o ochronie
przed molestowaniem.

•

Docinki lub dowcipy bazujące na odmienności
rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub seksualnej.

•

Okazywanie obraźliwych lub poniżających plakatów,
kart, kalendarzy, komiksów lub rysunków na
ścianach bądź na papierze.

•

Poniżanie czynem i słowem, agresja fizyczna,
zastraszanie i groźby lub obraźliwe komentarze.

•

Zbędne lub natarczywe dotykanie lub celowe
blokowanie czyjegoś ruchu.

•

Propozycje seksualne lub domaganie się usług
seksualnych.

•

Wszelkie inne zachowania bez powodu zakłócające
normalny tok pracy.

Zasady te dotyczą wszystkich pracowników
koncernu Smithfield oraz innych osób,
powiązanych z tym koncernem zawodowo.
Obowiązują zarówno w miejscu pracy, jak
i w innych miejscach i okolicznościach
odwiedzanych służbowo.
Jeśli jesteś ofiarą molestowania lub jesteś
świadkiem molestowania innego pracownika
(lub dowolnej osoby na terenie naszego ośrodka), POWIEDZ O TYM
OTWARCIE! Powiadom przełożonego, miejscowego kierownika działu
kadr lub podejmij inne działanie według wskazówek w rozdziale MÓW
OTWARCIE! niniejszego Kodeksu, łącznie ze zgłoszeniem na linię
telefoniczną ds. etyki.

P:

Prawa człowieka
Nie będziemy tolerować przypadków naruszania praw człowieka,
a w szczególności korzystania z pracy nieletnich lub pracy przymusowej
ani w naszych ośrodkach, ani u naszych kontrahentów. Jeżeli wiesz o tego
typu nieprawidłowościach, POWIEDZ O TYM OTWARCIE!

O:

P:

Postępuj
właściwie

O:

•

Szanuj i traktuj życzliwie osoby odmiennej rasy, płci,
wyznania i pochodzenia.

•

Szanuj innych pracowników we wszystkim, co robisz.

•

Rób, co w Twojej mocy, aby w naszych ośrodkach nie było
problemu narkotyków.

Mój przełożony bezustannie na
nas krzyczy, a dzisiaj nawet groził
koledze z zespołu. Oczywiście nikt
nie wierzy, że groźba mogłaby
dojść do skutku, tym niemniej
powoduje to pewien dyskomfort.
Co mam zrobić?
We wszystkich ośrodkach koncernu
Smithfield groźby słowne,
podobnie jak wszelkie inne formy
molestowania, są niedopuszczalne.
Jeśli tylko spotkasz się z użyciem
gróźb słownych, POWIEDZ O TYM
OTWARCIE! korzystając z metod
opisanych w Kodeksie.
Kolega z pracy uparcie namawia
mnie na randkę. Nie czuję się z tym
dobrze. Co mam zrobić?
Zwróć się do kierownika lokalnego
działu kadr lub do innej osoby
wskazanej w Kodeksie.
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NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC ŚRODOWISKA

Postępuj
właściwie
Wszyscy musimy dążyć do tego, by dbałość o
środowisko naturalne była nieodłącznym elementem
naszych codziennych zajęć. Kadra kierownicza powinna
pozyskiwać od pracowników opinie o tym, jak można
lepiej:
•

ograniczać zużycie wody i ilość ścieków,

•

ograniczać ilość odpadów,

•

recyklizować odpady,

•

podnieść sprawność utylizacji odpadów,

•

efektywniej korzystać z energii oraz

•

ograniczać ilość opakowań.
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Smithfield przykłada wielką wagę do ochrony
zasobów naturalnych zużywanych w ramach
naszej działalności. Naszym zamiarem jest dalsze,
konsekwentne ograniczanie niekorzystnego wpływu
na środowisko. Przeznaczamy odpowiednie środki
na ochronę środowiska i zapewniamy należytą
opiekę zwierzętom wykorzystywanym na nasze
potrzeby.

Środowisko
Jako przedsiębiorstwo, podlegamy przepisom o
ochronie środowiska w każdym kraju i regionie,
gdzie prowadzimy działalność. Przepisy te określają
wymogi w zakresie czystości wody i powietrza,
utylizacji odpadów zwykłych i niebezpiecznych,
przewozu materiałów niebezpiecznych, operowania
substancjami chemicznymi i działania w sytuacjach
kryzysowych. Naszym zamiarem jest zachowanie
100% zgodności z tymi wymogami przez
100% czasu.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony środowiska lub w sprawie
zgłoszenia nieprawidłowości należy zwracać się do bezpośredniego
przełożonego, koordynatora ds. ochrony środowiska w danym przedsiębiorstwie
albo pracownika korporacyjnego działu prawnego Smithfield lub też skorzystać
z telefonu zaufania ds. etyki. Oczywiście, należy bezzwłocznie MÓWIĆ
OTWARCIE ! w razie zaobserwowania jakichkolwiek sytuacji potencjalnie
niebezpiecznych lub naruszeń wymogów ochrony środowiska
Smithfield zapewnia pracownikom szkolenia w zakresie
zgodności z przepisami i normami ochrony środowiska,
uwzględniające uwarunkowania lokalne i typowe dla
zajmowanego stanowiska. Pracownicy mają bezwzględny
obowiązek aktywnego uczestnictwa w tym szkoleniu
i stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Oto kluczowe
zasady przekazywane w ramach szkolenia:
•

Każdy pracownik jest zobowiązany natychmiast
zgłaszać wszelkie przypadki wycieków lub
uwolnienia do środowiska jakichkolwiek substancji,
zgodnie z właściwymi przepisami i regulaminem
zakładu.

•

Bezzwłocznie należy podjąć stosowne kroki mające
ograniczyć do minimum niekorzystne skutki dla
środowiska.

•

Przed budową zakładu należy uzyskać wymagane
zezwolenia od kompetentnych urzędów, a podczas
budowy, montażu, rozruchu i eksploatacji zakładu
należy przestrzegać warunków tych zezwoleń.

•

Przy planowaniu wszelkich zmian
w funkcjonowaniu zakładu należy brać pod uwagę
wymogi ochrony środowiska.

•

Należy przestrzegać przepisowych wymogów
w zakresie monitoringu, inspekcji i testów oraz
rzetelnego prowadzenia stosownej dokumentacji.

P:
O:

P:
O:

Zauważyłem w zakładzie wyciek jakiejś
oleistej cieczy z uszkodzonej rury. Ciecz
spływała do odpływu kanalizacyjnego. Co
mam zrobić?
Możesz być jedyną osobą, która dostrzegła
wyciek. Musisz POWIEDZIEĆ O TYM
OTWARCIE!, czyli powiadomić o problemie
odpowiednią kadrę szczebla kierowniczego
i koordynatorów ds. ochrony środowiska.
Jeśli mimo to nie zostaną natychmiast
zastosowane właściwe środki, należy dokonać
zgłoszenia za pomocą telefonu zaufania
ds. etyki lub powiadomić pracownika
korporacyjnego działu prawnego Smithfield.
Przełożony kazał mi wyrzucić do śmietnika
paczkę starych dokumentów. Zauważyłam,
że znajdują się tam stare zezwolenia
i dokumentacja związana z ochroną
środowiska. Co mam zrobić?
Zgodnie z firmowymi zasadami
archiwizowania dokumentacji wiele
typów dokumentów dotyczących ochrony
środowiska przechowuje się bezterminowo.
POWIEDZ O TYM OTWARCIE: zgłoś się do
koordynatora ds. ochrony środowiska, aby
zyskać pewność, że te dokumenty mogą być
wyrzucone.
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Opieka nad zwierzętami
Smithfield ma ambicję, by przodować w dziedzinie
właściwej hodowli i humanitarnego uboju zwierząt
rzeźnych. Zasady hodowli zwierząt są regulowane
szeregiem norm i przepisów zewnętrznych,
jak również zbiorem specjalnych przepisów
wewnętrznych, w szczególności deklaracjami
dbałości o dobro zwierząt i zasad stosowania
antybiotyków (Animal Welfare Policy i Antibiotic
Usage Policy) oraz powiązanymi systemami
zarządzania. Zapewniamy pracownikom szkolenia
dotyczące tych wymagań, zawsze dostosowane do
lokalizacji geograficznej i natury wykonywanej pracy.

P:
O:

P:
O:

Zauważyłem, że kilka zwierząt po przeniesieniu
ich do zagrody w zakładzie nosi na ciele ślady cięć
i uderzeń. Myślę, że rany mogły powstać na skutek
wadliwego działania wyposażenia w zagrodzie.
Co mam zrobić?
Możesz być pierwszą osobą, która dostrzegła
problem. Musisz POWIEDZIEĆ O TYM OTWARCIE
i powiadomić przełożonych. Jeśli nie zostaną
zastosowane właściwe środki, należy dokonać
zgłoszenia za pomocą telefonu zaufania ds. etyki
lub powiadomić pracownika korporacyjnego działu
prawnego Smithfield.
Pracuję na świńskiej farmie i byłem
świadkiem, jak inny pracownik miał trudności
z przeprowadzeniem maciory z zagrody do chlewu.
Człowiek ten dźgał zwierzę tyczką, próbując
nakłonić je do posłuszeństwa.
Zasady wynikające z obowiązujących u nas
systemów zarządzania wyraźnie określają, jakiego
sprzętu można używać, chcąc nakłonić zwierzę do
przejścia z jednego miejsca w inne. Dźganie lub
bicie zwierząt stoi w jaskrawej sprzeczności z tymi
zasadami. Musisz POWIEDZIEĆ O TYM OTWARCIE
i powiadomić o zaobserwowanej sytuacji dyrektora
farmy i weterynarza. Jeśli nie zostaną zastosowane
właściwe środki, należy dokonać zgłoszenia za
pomocą telefonu zaufania ds. etyki lub powiadomić
pracownika korporacyjnego działu prawnego
Smithfield.
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W razie zaobserwowania jakichkolwiek naruszeń
tych wymogów, w szczególności wiadomych lub
domniemanych przypadków nieumyślnego lub
celowego dręczenia zwierząt, należy jak najszybciej
POWIEDZIEĆ O TYM OTWARCIE i powiadomić
bezpośredniego przełożonego lub pracownika
korporacyjnego działu prawnego Smithfield,
ewentualnie skorzystać z telefonu zaufania SEH.

Postępuj
właściwie
Właściwe traktowanie zwierząt jest nie
tylko elementem właściwego postępowania,
jest to zarazem ważny obowiązek natury
moralnej i etycznej, nasza powinność wobec
dostawców, klientów, innych pracowników
i, co najważniejsze, wobec samych zwierząt,
które nam powierzono i od których zależy
racja bytu naszej firmy.

UCZCIWE ZASADY BIZNESOWE

P:

O:

P:

O:

Jestem dyrektorem
logistycznym naszego
zakładu. Wiem, że firma
spedycyjna mojego brata
mogłaby zapewnić nam
lepszą obsługę niż obecny
kontrahent. Byłaby to korzyść
obopólna: dla koncernu i dla
mojego brata. Czy to konflikt
interesów?
Tak. Opisana sytuacja stwarza
przynajmniej pozory konfliktu
interesów, a oprócz tego może
faktycznie być konfliktem.
Jeśli firma brata potrafi
zapewnić nam lepszą obsługę,
możemy zawrzeć z nią umowę.
Ale każda osoba śledząca
sytuację z zewnątrz orzeknie
najpewniej, że prawdziwą
przyczyną zawarcia umowy są
powiązania rodzinne. Jedynym
sposobem uniknięcia takich
podejrzeń jest opisanie sprawy
lokalnemu kierownikowi ds.
zgodności z przepisami lub
pracownikowi korporacyjnego
działu prawnego i przekazanie
decyzji ostatecznej innej
osobie, niezwiązanej rodzinnie
z kontrahentem.
Pracownik z mojego biura
ma zwyczaj szybszego
wychodzenia w piątki po
południu, aby móc zdążyć
do drugiej pracy. Wszystkim
innym pracownikom nie
wydaje się to sprawiedliwe,
ponieważ wszyscy dostają
takie samo wynagrodzenie za
pełny tydzień pracy. Co mam
zrobić?
Zewnętrzne zatrudnienie, które
koliduje z pracą w Smithfield,
stanowi konflikt interesów.
Należy POWIEDZIEĆ TO
OTWARCIE!

Naszym wspólnym obowiązkiem jest prowadzenie działalności w sposób
uczciwy i rzetelny. Oznacza to podejmowanie decyzji korzystnych dla firmy
jako całości. Oznacza to również przestrzeganie prawa we wszystkim, co
robimy.

Konflikt interesów
Jest sprawą niezwykle istotną, aby we wszelkich decyzjach służbowych
pracownicy Smithfield kierowali się interesem i potrzebami koncernu, a nie
interesami lub relacjami prywatnymi. Konflikt interesów ma miejsce, kiedy
interes prywatny pracownika kłóci się z interesem koncernu Smithfield.
Ważne jest, by unikać nawet pozoru konfliktu interesów.
Niemal każdy konflikt interesów daje się wyeliminować lub rozwiązać bez
szkody, jeśli zostanie otwarcie ujawniony. Jeśli ktokolwiek podejrzewa, że
jego interes prywatny mógłby kłócić się z obowiązkami na zajmowanym
stanowisku lub że inny pracownik może znajdować się w stanie konfliktu
interesów, powinien zwrócić się w tej sprawie do przełożonego lub
skorzystać z innych możliwości opisanych w sekcji MÓW OTWARCIE!
tego Kodeksu.
Podłożem konfliktu interesów może być osobiste zaangażowanie finansowe
lub relacja rodzinna bądź towarzyska. Niektóre konflikty są ewidentne, inne
jednak bywają trudne do wykrycia. Oto parę przykładów, w których może
dochodzić do konfliktu:
•

Zaangażowanie finansowe. Jeśli pracownik lub członek jego bliskiej
rodziny jest zaangażowany finansowo w inną firmę, której sukces
może być uzależniony od decyzji podejmowanych przez niego jako
pracownika Smithfield, należy POWIEDZIEĆ O TYM OTWARCIE,
ujawniając konflikt.

Postępuj
właściwie
Zależy nam na opinii firmy, która podejmuje dobre
decyzje oparte na przejrzystych przesłankach. Konflikty
interesów mogą tę opinię nadszarpnąć. Nawet pozory
istnienia konfliktu mogą prowadzić do zbędnych
podejrzeń wobec koncernu lub jego pracowników. Dlatego
każdą okoliczność, którą można by zinterpretować jako
konflikt interesów, należy jak najszybciej ujawniać.
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•

•

Związki rodzinne. Jeśli jesteś przełożonym swojego
krewnego lub masz do czynienia z krewnym
będącym dostawcą lub klientem koncernu,
sytuacja taka w najlepszym razie sprawia wrażenie
konfliktu interesów. Należy POWIEDZIEĆ O TYM
OTWARCIE i ujawnić potencjalny konflikt.
Zatrudnienie zewnętrzne. Istnieją sytuacje,
w których pracownik koncernu może podjąć kolejne
zatrudnienie w innym miejscu, pod warunkiem,
że druga praca nie koliduje z obowiązkami wobec
Smithfield. Trzeba jednak mieć świadomość, że praca
dla konkurenta, dostawcy lub klienta koncernu może
prowadzić do konfliktu interesów. MÓW O TYM
OTWARCIE i nie ukrywaj pracy w innym miejscu,
żeby uniknąć potencjalnych konfliktów interesów.

Prezenty i rozrywki reprezentacyjne
Okazjonalne wręczanie skromnych prezentów lub
zapewnianie rozrywek pomaga nawiązać dobre
relacje i wytworzyć wzajemne zaufanie w kontaktach
służbowych. Ale bardzo okazałe lub kosztowne prezenty
i wystawne rozrywki mogą stworzyć wrażenie, że decyzje
służbowe nie są podejmowane bezstronnie. Osoby
zajmujące stanowiska, na których często otrzymuje się lub
wręcza prezenty służbowe i organizuje rozrywki, muszą
zadbać o to, by nie dochodziło przy tym do przekroczenia
rozsądnych granic i do naruszenia wewnętrznych zasad
koncernu lub przepisów prawa.

Postępuj
właściwie
Wręczając jak i przyjmując prezenty, musimy
wystrzegać się spowodowania choćby
wrażenia niestosowności, ściśle przestrzegając
zasad zgłaszania prezentów i aktywności
rozrywkowej.
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Wręczanie i przyjmowanie prezentów
Bez względu na to, czy jesteśmy stroną wręczającą, czy
przyjmującą, prezent lub rozrywka musi spełniać poniższe
warunki:
•

Może być wręczany tylko okazjonalnie i nie może
mieć zbyt dużej wartości.

•

Nie może być bezpośrednim elementem
nawiązywania relacji z klientem lub dostawcą.

•

Nie może mieć formy gotówki lub rzeczy łatwych do
spieniężenia.

•

Nie może być związany z potencjalnym kontraktem
lub przetargiem.

•

Musi być zgłoszony zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

Ponadto, jeśli to pracownik koncernu Smithfield wręcza
prezent kontrahentowi, może to być tylko przedmiot
zatwierdzony i przekazany przez dział handlowy lub
marketingu firmy należącej do koncernu i noszący logo
tej firmy.

Rozrywki reprezentacyjne
Pracownicy koncernu Smithfield mogą przyjmować
i fundować skromne poczęstunki i stosowne rozrywki
w celach ściśle służbowych. Pracownik oraz klient,
dostawca, kontrahent lub partner, muszą być obecni,
w przeciwnym razie poczęstunek lub rozrywka jest
traktowana jako prezent.
Osoba wręczająca prezenty lub fundująca poczęstunki
i rozrywki ma obowiązek zadbać o to, by rozliczenie
wydatków ściśle pokrywało się z faktycznie poniesionymi
kosztami.

Fundowanie prezentów i rozrywek
przedstawicielom władz i instytucji
publicznych
Wszelkie kontakty z przedstawicielami władz i instytucji publicznych
wymagają szczególnej ostrożności. Fundowanie prezentów,
poczęstunków i rozrywek przedstawicielom władz i instytucji
publicznych przez pracownika koncernu Smithfield jest
dopuszczalne wyłącznie na podstawie stosownego upoważnienia
ze strony działu relacji z instytucjami publicznymi (Government
Relations Department) i musi się odbywać według zasad opisanych
w dalszych rozdziałach Kodeksu zatytułowanych „Korupcja” oraz
„Dotacje na cele polityczne i aktywność polityczna”, a także w Kodeksie
antykorupcyjnym i odpowiednich wytycznych (Anti-Corruption
Policy and Guidelines). Ponadto, zgodnie z treścią rozdziału „USDA
i inne urzędy regulacyjne”, obowiązuje zakaz wręczania prezentów
i fundowania poczęstunków i rozrywek urzędnikom i inspektorom
federalnych, stanowych i lokalnych urzędów regulacyjnych w USA.

P:

Korupcja
Jako korporacja międzynarodowa, koncern Smithfield musi
przestrzegać rozmaitych przepisów zabraniających wręczania
korzyści majątkowych przedstawicielom władz i instytucji
publicznych w celu uzyskania lub przedłużenia zamówień. Przepisy
te to między innymi amerykańska Ustawa o przeciwdziałaniu
korupcji zagranicznej (Foreign Corrupt Practices Act), brytyjska
ustawa Bribery Act oraz przepisy antykorupcyjne innych krajów.
Wszystkie te przepisy zasadniczo zabraniają wręczania, domagania
się, proponowania oraz przyjmowania korzyści majątkowych
w celu uzyskania profitów dla firmy. Przepisy te mogą mieć
zastosowanie bez względu na to, czy korzyść majątkową przekazał
wprost pracownik koncernu Smithfield, czy też pośrednik/agent,
partner joint-venture, broker lub konsultant działający z poruczenia
koncernu.
Korzyści majątkowe mogą mieć różnorakie formy:
•

Pieniądze lub walory łatwe do spieniężenia, jak akcje i obligacje.

•

Prezenty i gratisy.

•

Prowizje.

•

Nieuzasadnione upusty lub nadmierne wynagrodzenia.

•

Wyjątkowe, nadmierne lub zawoalowane dotacje, wydatki
lub darowizny na rzecz organizacji politycznych lub
dobroczynnych.

•

Proponowanie jakichkolwiek innych korzyści klientom bądź
też ich członkom rodziny lub znajomym, na przykład stanowisk
lub pokrycia wydatków edukacyjnych.

O:

Dyrektor ds. zaopatrzenia u jednego
z naszych klientów napomknął, że
nasz konkurent zaprosił go z rodziną
na golfowy weekend w pobliskim
kurorcie. w moim odczuciu chciał mi
dać do zrozumienia, że powinniśmy
też zrobić coś podobnego, jeśli zależy
nam na dalszej współpracy z tym
klientem. Bardzo długo staraliśmy
się o ten kontrakt. Co mam zrobić?
Smithfield konkuruje wyłącznie
jakością, ceną i renomą. Nigdy
nie posuwamy się do „kupowania
kontraktów” przy użyciu prezentów
lub rozrywek. Należy zwrócić się
do przełożonego i wypracować
wspólnie strategię, która pozwoli
pozyskać więcej zamówień od
tego klienta dzięki zaletom oferty.
Zgodnie z zasadami, nie interesują
nas zamówienia, których nie możemy
pozyskać dzięki uczciwej konkurencji.
Warto też wziąć pod uwagę, że takie
sugestie ze strony zaopatrzeniowca
mogą w istocie być testem mającym
sprawdzić, czy jesteśmy firmą
hołdującą zasadom etycznym. W razie
pytań co do właściwego sposobu
postępowania w takiej sytuacji można
zwrócić się do osób wskazanych
w sekcji MÓW OTWARCIE! tego
Kodeksu.
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P:

O:

P:

O:

Złożyliśmy ofertę w przetargu na
dostawę towarów ogłoszonym przez
instytucję publiczną innego kraju.
Jeden z zagranicznych urzędników
nalega, aby nasza firma sfinansowała
jego wizytę w naszym zakładzie, aby
mógł sprawdzić nasz system kontroli
jakości. w podróż zamierza wybrać
się z rodziną, a weekend przed
wizytą w zakładzie chciałby spędzić
w Disneylandzie. Oczekuje, że cały
koszt podróży pokryje Smithfield. Czy
to jest w porządku?
Wizyta urzędnika w naszym zakładzie
ma uzasadnienie i może być
sfinansowana z naszych środków.
Jednak przed wydaniem zezwolenia
na ten wydatek należy uzyskać opinię
korporacyjnego działu prawnego na
temat zgodności z naszym Kodeksem
antykorupcyjnym. Pokrycie kosztów
wyjazdu rodziny urzędnika oraz
wycieczki do Disneylandu nie mają
uzasadnienia służbowego, toteż
nie możemy ich finansować ani
bezpośrednio, ani pośrednio.
Wiem, że jeden z kierowników
w naszym zakładzie polecił
pracownikom cotygodniowe mycie
samochodu wizytującego inspektora
USDA. Czynność ta zajmuje
pracownikom nie więcej niż parę
minut. Czy to jest dozwolone?

Smithfield zapewnia szkolenia pracownikom, którzy w ramach
obowiązków mogą zetknąć się z problemami opisywanego typu.
Wiedzę przekazywaną na tym szkoleniu należy bezwzględnie stosować
w praktyce. w razie zaistnienia podejrzeń, że doszło do zaoferowania
lub przekazania korzyści majątkowej przez innego pracownika lub
przez kontrahenta albo agenta pracującego dla koncernu Smithfield
lub w razie zaistnienia pytań związanych z tym tematem, należy pilnie
zwrócić się do osób wskazanych w rozdziale MÓW OTWARCIE!
niniejszego Kodeksu. Dalsze informacje na ten istotny temat zawarto
w naszym Kodeksie antykorupcyjnym (Smithfield Anti-Corruption
Policy and Guidelines), opublikowanym przez korporacyjny dział
prawny.

Personel USDA i innych urzędów regulacyjnych
Współpraca i kontakty z urzędami publicznymi, w których kompetencji
leży regulowanie działalności takich przedsiębiorstw, jak Smithfield,
podlegają szczególnym regułom. Należą do nich amerykański
Departament Rolnictwa (USDA), Agencja ds. Żywności i Leków (FDA),
Agencja Ochrony Środowiska (EPA), Agencja Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy (OSHA) oraz urzędy lokalne.
Żaden pracownik, agent, konsultant, lobbysta ani inny przedstawiciel nie
ma prawa ofiarowywać niczego wartościowego inspektorowi ani innemu
urzędnikowi jakiegokolwiek urzędu Stanów Zjednoczonych na szczeblu
federalnym, stanowym, bądź lokalnym. Zakaz ten w oczywisty sposób
obejmuje prezenty rzeczowe i pieniądze. Dotyczy on w równym stopniu
korzyści innego typu, jak poczęstunek, transport, zakwaterowanie,
rozrywki (np. bilety na imprezy sportowe) i inne świadczenia hoteloworestauracyjno-rekreacyjne, a także usługi (np. mycie samochodu,

Oferowanie inspektorowi USDA
jakichkolwiek nieobowiązkowych
usług w rodzaju mycia samochodu
jest niedopuszczalne. Proceder
ten należy natychmiast zatrzymać
i zgłosić. Jego kontynuowanie może
nieść z sobą poważne konsekwencje
dla całego koncernu Smithfield i dla
uczestniczących w nim pracowników.
MÓW OTWARCIE!
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Postępuj
właściwie
Smithfield zobowiązuje się w 100% konkurować
wyłącznie jakością, ceną i renomą. Nigdy nie
staramy się osiągać celów służbowych, oferując
łapówki lub inne podarunki i usługi niezgodne
z prawem. w Smithfield mogą znaleźć sobie
miejsce wyłącznie osoby, które poczuwają się do
takiego obowiązku, w przeciwnym razie powinny
one szukać pracy gdzie indziej.

odbieranie ubrań z pralni) itp. Trzeba pamiętać, że zakaz
obowiązuje niezależnie od wartości takich usług lub prezentów.
Zabronione są WSZYSTKIE tego typu płatności, prezenty
i usługi, nawet o znikomej wartości.
Wszelkie znane przypadki sytuacji, w których przedstawiciel
urzędu publicznego otrzymał prezent lub usługę tego rodzaju
bądź też się ich domagał, należy zgłaszać przełożonemu,
w korporacyjnym dziale prawnym lub kontaktując się z inną
osobą wskazaną w sekcji MÓW OTWARCIE!.

Postępuj
właściwie
Kontakty biznesu z polityką to bardzo wrażliwa
kwestia tak w USA, jak i na całym świecie. Należy
zawsze przestrzegać zasad opisanych w tym
rozdziale, aby nie dopuszczać do kłopotliwych
sytuacji lub wręcz do oskarżeń wobec koncernu
lub pracownika.

Dotacje na cele polityczne i aktywność
polityczna
Pieniądze, sprzęt, nieruchomości, jak również prezenty,
poczęstunki, rozrywki ani usługi nie mogą być darowane ani
użyczane w imieniu koncernu Smithfield na rzecz amerykańskich
polityków, kandydatów do urzędów, kampanii, partii politycznych
ani organizatorów akcji politycznych, chyba że wcześniej zostanie
wydana na to zgoda Działu relacji z instytucjami publicznymi
(Government Relations Department).
Zgodnie ze stanowiskiem koncernu, nie jest celowe angażowanie
się w wewnętrzne sprawy polityczne krajów poza USA. z tego
względu zabronione jest przekazywanie w jakiejkolwiek formie
dotacji dla zagranicznych polityków, kandydatów do urzędów,
kampanii, partii politycznych ani innych osób i organizacji tego
typu w imieniu koncernu. Dodatkowe informacje na ten temat
zawiera nasz Kodeks antykorupcyjny (Smithfield Anti-Corruption
Policy and Guidelines) oraz wcześniejszy punkt „Korupcja”.
Wszyscy pracownicy koncernu Smithfield są zachęcani do
korzystania ze swych praw obywatelskich poprzez udział
w głosowaniu oraz wspieranie samodzielnie wybranych
kandydatów i partii. Pracownicy decydujący się na tego rodzaju
aktywność polityczną czynią to wyłącznie w miarę własnych
możliwości jako osoby prywatne i na własny rachunek, nie
angażując w sprawę koncernu Smithfield. Żaden pracownik
koncernu nie może wykorzystywać należących do Smithfield
środków finansowych, sprzętu ani innych zasobów do
wspierania prywatnej działalności politycznej ani otrzymywać
w jakiejkolwiek formie bezpośredniego bądź pośredniego zwrotu
dotacji, jakie poczynił na cele polityczne. Działalność polityczna
nie może kolidować z wypełnianiem przez pracownika jego
obowiązków służbowych.

P:
O:

P:

O:

Pomagam sąsiadowi ubiegać się o mandat
w radzie miasta. Czy mogę użyć służbowej
kserokopiarki do powielenia ulotek
wyborczych dla naszych sąsiadów?
Nie. Wszelkie użycie służbowego
sprzętu, nawet okazjonalne skorzystanie
z kserokopiarki lub telefonu, jest zabronione
z wyjątkiem przypadków, gdy wcześniej
uzyskano na to zgodę Działu relacji
z instytucjami publicznymi (Government
Relations Department). w sprawie
pytań dotyczących tego kodeksu należy
zwracać się do Działu relacji z instytucjami
publicznymi lub do innych osób wskazanych
sekcji MÓW OTWARCIE!
Przy okazji ostatniej oceny wyników
w pracy mój szef nadmienił, że nie
udzielałem się w pracach komisji
politycznej Smithfield. w moim
odczuciu uważa on, że byłby to warunek
oczekiwanego przeze mnie awansu. Co
mam zrobić?
Udział w pracach komisji politycznej jest
całkowicie dobrowolny i nie może być
elementem oceny wyników pracownika.
Należy zwrócić się do kierownika lokalnego
działu kadr lub do innej osoby wskazanej
w Kodeksie w sekcji MÓW OTWARCIE!
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P:

O:

Wczoraj spotkałem przedstawicielkę
handlową jednego z naszych
konkurentów. Powiedziała, iż wie o
tym, że często staramy się o te same
zamówienia. Zasugerowała, że
powinniśmy uzgodnić nasze oferty
i ustalić podział terytorialny. Oni
wygrywaliby jedne przetargi, a my
inne. To chyba niegłupi pomysł?
Nie. Umowy tego rodzaju są niezgodne
z prawem. w więzieniach bez
trudu można znaleźć handlowców
odsiadujących za nie wyroki. Rozmowę o
takiej treści należy bezzwłocznie zgłosić
w korporacyjnym dziale prawnym lub
osobie wskazanej w rozdziale MÓW
OTWARCIE!

Postępuj
właściwie
Należy pamiętać, że konkurujemy
wyłącznie jakością, ceną i renomą naszej
marki. Nigdy nie zawieramy porozumień
z konkurencją w celu ustalenia cen,
podziału klientów lub innych warunków
działalności handlowej. O tych regułach
muszą pamiętać zwłaszcza pracownicy
działów sprzedaży, marketingu,
zaopatrzenia i pokrewnych działów.

Komisja polityczna Smithfield (PAC) może zwracać się
do wybranych pracowników z prośbą o udział w akcjach
politycznych. Jednak wspomaganie komisji politycznej Smithfield
jest całkowicie dobrowolne i nie może być traktowane jako
warunek zatrudnienia lub awansu.

Uczciwa konkurencja
Koncern Smithfield zdecydowanie opowiada się za uczciwymi
i zdrowymi zasadami konkurencji. Oznacza to między innymi,
że nie podejmujemy żadnych działań, które naruszają lub choćby
sprawiają wrażenie naruszania przepisów antymonopolowych
i o regułach konkurencji w USA i w innych krajach. Nie
będą tolerowane żadne poczynania sprzeczne z tą zasadą.
Nieprzestrzeganie jej może być źródłem poważnych konsekwencji
dla całego koncernu, a także postępowań karnych przeciwko
konkretnym pracownikom.
Zapewniamy odpowiednie szkolenia pracownikom, którzy
w ramach obowiązków mogą zetknąć się z problemami
opisywanego typu. Przepisy na temat konkurencji rynkowej są
bardzo złożone, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości należy
konsultować się z korporacyjnym działem prawnym Smithfield.
Oczywiście, w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek
naruszeń tych zasad należy niezwłocznie powiadomić o tym
korporacyjny dział prawny bądź jedną z osób wskazanych
w rozdziale MÓW OTWARCIE! tego Kodeksu.

Handel międzynarodowy
Smithfield jest koncernem o zasięgu globalnym. Dostarczamy
produkty oraz importujemy surowce w drodze wymiany z innymi
krajami i z tego tytułu podlegamy całemu szeregowi przepisów
prawa USA i prawa międzynarodowego, traktujących o odprawie
celnej, cleniu towarów i restrykcjach handlowych. Wymogi
stanowione tymi przepisami są bardzo zróżnicowane i wysoce
złożone. Smithfield zapewnia szkolenia pracownikom, którzy
mają do czynienia z takimi zagadnieniami, uwzględniające
uwarunkowania lokalne i typowe dla zajmowanego stanowiska.
Każdy pracownik jest zobowiązany opanować materiał
objęty szkoleniem i stosować go w praktyce. w niniejszym
rozdziale omówiono dwa obszary, w których przepisy o handlu
międzynarodowym mogą mieć dla nas duże znaczenie.
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Zgodność z programem sankcji
gospodarczych
Federalne agencje USA realizują szereg programów
embargo i sankcji gospodarczych („federalne
programy sankcji gospodarczych”) wymierzonych
w reżimy obcych krajów oraz w konkretne osoby
i organizacje w Stanach Zjednoczonych i poza nimi,
których działalność została uznana za sprzeczna
z interesem Stanów Zjednoczonych lub ich
sojuszników.
Transakcje naruszające federalny program sankcji
gospodarczych są zabronione przepisami prawa
federalnego. z naruszeniami tych przepisów wiążą się
poważne konsekwencje cywilne i karne zarówno dla
firm, jak i dla osób fizycznych.
Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie negocjacji
w handlu krajowym i międzynarodowym powinni
dobrze poznać swoich klientów. Wszelkie transakcje,
co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszać
federalny program sankcji gospodarczych, pracownicy
mają obowiązek zgłaszać w korporacyjnym dziale
prawnym lub w sposób opisany w sekcji MÓW
OTWARCIE! w tym Kodeksie.

Restrykcje celne i importowe
Wszelkie towary importowane do Stanów
Zjednoczonych muszą być poddane kontroli
Amerykańskiej Służby Celnej i Straży Granicznej
i podlegają ocleniu z wyjątkiem towarów zwolnionych
z cła. Tak samo towary eksportowane do innych
krajów mogą podlegać obowiązkowi celnemu
nałożonemu przez kraj docelowy.
Pracownicy zajmujący się importem i eksportem są
zobowiązani przedstawiać służbom celnym prawdziwe
informacje o klasyfikacji i wartości towarów.

P:
O:

Otrzymaliśmy zamówienie od firmy, która
może należeć do osoby opisywanej w prasie
jako sponsor międzynarodowego terroryzmu.
Co mam zrobić?
Należy zwrócić się o pomoc do korporacyjnego
działu prawnego celem ustalenia, czy
zamówienie można zrealizować nie naruszając
amerykańskich przepisów.

Postępuj
właściwie
Osoby zajmujące się transakcjami zakupu lub
sprzedaży poza terenem USA muszą ściśle
przestrzegać zasad wyłożonych na szkoleniu i w
dostarczonych materiałach. Od czujności w tym
zakresie zależy, czy cały koncern Smithfield nie
naruszy prawa.
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NASZE OBOWIĄZKI WOBEC INWESTORÓW

P:

O:

P:

O:

W minioną sobotę wieczorem widziałam
moją szefową z rodziną w nowej restauracji.
Już w poniedziałek szefowa wręczyła mi
rachunek wystawiony w sobotni wieczór
w tejże restauracji i poleciła rozliczyć go
jako koszt służbowy. Uważam, że to nie
w porządku, ale obawiam się kłopotów,
gdybym odmówiła wykonania polecenia.
Co mam zrobić?
Należy natychmiast POWIEDZIEĆ TO
OTWARCIE! To zrozumiałe, że złożenie
donosu na przełożonego wymaga pewnej
odwagi. Smithfield gwarantuje pracownikom
w takiej sytuacji pełną ochronę przed
wszelkimi formami odwetu.
Pracuję w korporacyjnym dziale
rachunkowości. Otrzymałam niedawno
wiadomość od dziennikarza dodatku
ekonomicznego poważnego czasopisma
z prośbą o rozmowę na temat niektórych
danych finansowych w najnowszym raporcie
naszego koncernu. Co mam zrobić?
Przed udzielaniem jakichkolwiek informacji
prasie i innym osobom z zewnątrz należy
porozumieć się z głównym wiceprezesem
d/s korporacji. Kto pyta, nie błądzi!

Postępuj
właściwie
Pamiętajmy: naszym najcenniejszym
majątkiem jest nasza wiarygodność,
indywidualna jako osób i zbiorowa jako
firmy. Postępowanie każdego pracownika
daje świadectwo wiarygodności całej firmy
i wpływa na reputację innych pracowników.

Nasz wspólny obowiązek obejmuje prowadzenie dokładnych
i aktualnych sprawozdań finansowych, które będą dawały
właściwy obraz naszej pozycji ekonomicznej i kondycji
finansowej. Nie będą tolerowane żadne działania mające ukryć
pewne aspekty operacji finansowych przed inwestorami i resztą
zainteresowanych osób. Zgodność z wszystkimi normami
i przepisami w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
finansowej traktujemy jako zobowiązanie najwyższej wagi.

Oszustwa
Oszustwo to wprowadzanie innej osoby w błąd w celu
osiągnięcia korzyści. Może mieć różnorakie formy:
•

Wprowadzanie w dokumentacji finansowej wpisów
fałszywych lub niezgodnych z normami rachunkowości.

•

Rozliczanie wydatków, które są zawyżone lub nie
przedstawiają autentycznej natury poniesionych kosztów.

•

Preparowanie czeków i innych dokumentów.

•

Nieuzasadnione lub niewłaściwe korzystanie ze
służbowego sprzętu i środków finansowych.

•

Sztuczne podnoszenie wartości sprzedaży w celu podbicia
przychodów w sprawozdaniu

•

Złożenie fałszywego roszczenia do funduszu odszkodowań
pracowniczych

Oszustwa są moralnie naganne i w dodatku niezgodne z prawem.
Mogą mieć poważne konsekwencje dla autorów, jak i dla ofiar.
w razie podejrzeń popełnienia oszustwa dotyczącego naszej
działalności (przez członka kadry zarządzającej, pracownika,
kontrahenta lub dostawcy), należy MÓWIĆ O TYM
OTWARCIE! za pomocą środków wskazanych w tym Kodeksie.

Wykorzystanie informacji niejawnych
„Informacje niejawne” to wszelkie informacje niedostępne
publicznie i mające dostateczną wagę, by w razie ich ujawnienia
wpłynęły na notowania walorów spółki. Na przykład mogą
to być informacje na temat pozyskania dużych kontraktów,
spodziewanych zysków lub też zakupu bądź zbycia pewnych
struktur organizacyjnych.
Pracownicy mający dostęp do informacji niejawnych z racji
pełnionych obowiązków nie mogą sami obracać akcjami firmy
ani przekazywać tych informacji innym osobom, które mogłyby
je wykorzystać w obrocie giełdowym. Zakaz ten dotyczy
obrotu długiem publicznym korporacji Smithfield a także
akcjami podmiotów, z którymi możemy zawierać transakcje
wiadome wcześniej pracownikom w ramach informacji
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niejawnych. Przepisy prawa wielu krajów, w tym Stanów
Zjednoczonych, zakazują obrotu akcjami osobom mającym
dostęp do informacji niejawnych.

instytucjonalnych i indywidualnych lub od analityków
finansowych należy kierować do głównego wiceprezesa
d/s działalności korporacyjnej.

Kary za naruszenie tych przepisów są bardzo surowe,
a same przepisy są wielce skomplikowane. w razie
jakichkolwiek wątpliwości związanych z ich stosowaniem
należy zwracać się o pomoc do korporacyjnego działu
prawnego.

Serwisy społecznościowe

Z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to wcześniejszą
zgodę głownego radcy prawnego pracownicy nie mogą
sami inwestować na rynku kontraktów terminowych
(z wyjątkiem hedgingu na potrzeby gospodarstw
prowadzonych osobiście) ani uczestniczyć w transakcjach
biznesowych, ekonomicznych lub finansowych zbliżonej
natury. Pracownicy, którym zależy na możliwości hedgingu
na potrzeby osobiście prowadzonego gospodarstwa,
powinni uzyskać zgodę bezpośrednich przełożonych.

Kontakty z mediami i z inwestorami
Rozumiemy, że jesteśmy odpowiedzialni za regularne
udostępnianie wyczerpujących, aktualnych, dokładnych
i obiektywnych informacji o naszej działalności finansowej
i operacyjnej, a także o naszej startegii i perspektywach.
Koncern Smithfield skrupulatnie przestrzega wymogu
terminowego publikowania rzetelnych sprawozdań
zgodnie z przepisami o rynku papierów wartościowych
oraz aktywnie informuje prasę i społeczność inwestorów.

Serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter, YouTube) to
potężne narzędzia komunikacji o zasięgu wewnętrznym
i zewnętrznym. Te nowe, rozbudowane platformy
do współpracy internetowej zmieniły sposób naszej
pracy, dając nam nowe metody docierania do klientów,
współpracowników i całego świata. Używane w mądry
sposób, pomogą nam zawiązać mocniejsze i bardziej
owocne relacje.
Jednak ponieważ są to kanały o tak potężnym zasięgu, wiążą
się z nimi również pewne zagrożenia i nowe obowiązki
dla pracowników. Pracownicy koncernu Smithfield
nie mogą korzystać z serwisów społecznościowych do
celów służbowych, chyba że uzyskali upoważnienie do
reprezentowania firmy i przestrzegają przy tym naszego
Kodeksu serwisów społecznościowych (Smithfield Social
Media Policy). Upoważnienia takiego może udzielić dział
działalności korporacyjnej, a wszelkie pytania dotyczące
naszych kodeksów i wykorzystania materiałów potencjalnie
kwalifikowanych jako cudza własność intelektualna należy
kierować do korporacyjnego działu prawnego. Jeżeli wiesz
o jakichkolwiek nieprawidłowościach, POWIEDZ O TYM
OTWARCIE!

Media
Korporacja Smithfield bezwzględnie musi przemawiać
jednym głosem. Wszystkie pytania od przedstawicieli
mediów – zarówno prasy tradycyjnej, jak internetowych
serwisów informacyjnych – należy kierować do głównego
wiceprezesa d/s działalności korporacyjnej.

Społeczność inwestorów
Dział relacji inwestorskich odpowiedzialni za
przekazywanie informacji analitykom finansowym oraz
inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym oraz za
udzielanie odpowiedzi na pytania. Informacje te obejmują
dane na temat wyników finansowych w kwartalnych
komunikatach spółki, dokumenty składane w urzędach
regulacyjnych oraz treść innych publikacji. Wszystkie
pytania natury inwestycyjnej pochodzące od inwestorów
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NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC FIRMY

P:
O:
P:
O:

Na pulpicie kserokopiarki w pokoju ksero
znalazłem wykaz obecnych pracowników
sąsiedniego działu wraz z proponowanymi
podwyżkami wynagrodzenia. Co mam zrobić?
Lista zawiera ważne i poufne dane i powinna
być chroniona. Właściwym postępowaniem
będzie odniesienie listy do kierownika lokalnego
działu kadr. Przeczytanych informacji nie należy
ujawniać nikomu z firmy ani spoza niej.
Zauważyłem, że jeden z kolegów, wychodząc
na obiad, regularnie pozostawia odkryte na
biurku poufne dane marketingowe. Co mam
zrobić?
Zwrócić mu uwagę i w sposób taktowny
zaproponować, by odchodząc od biurka zawsze
ukrywał dokumenty. Jeśli to nie przyniesie
efektu, trzeba się zwrócić do przełożonego.

Postępuj
właściwie
Wszyscy możemy mieć swój udział w ochronie
informacji poufnych:
•

Zawsze przestrzegaj naszych zasad zarządzania
dokumentacją (Records Management
Policy) i zasad korzystania z elektronicznych
i głosowych urządzeń telekomunikacyjnych
(Electronic and Voice Technology Use Policy).

•

Nigdy nie ujawniaj nikomu swoich haseł.

•

Nigdy nie zostawiaj poufnych informacji
w miejscu, gdzie mogą trafić w ręce
niepowołanych osób.

•

Zamykaj system lub wylogowuj się z komputera,
ilekroć komputer zostaje bez nadzoru.
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Smithfield jest nie tylko wytwórcą znakomitych
produktów dla klientów, lecz także źródłem utrzymania
dla pracowników. Ponosimy wspólną odpowiedzialność
za ochronę i właściwą dbałość o zasoby i środki, dzięki
którym nasza firma może działać dalej.

Zasoby fizyczne
Aktywa materialne koncernu Smithfield, czyli
nieruchomości, pojazdy, sprzęt i inny majątek ruchomy,
to narzędzia, które pozwalają nam wykonywać pracę.
Mamy obowiązek chronić te aktywa. Wiadome przypadki
marnotrawienia i niewłaściwego korzystania z majątku
koncernu należy zgłaszać przełożonemu lub osobom
wskazanym w sekcji MÓW OTWARCIE! tego Kodeksu.

Systemy informacyjne
i komunikacyjne
Pracownicy otrzymują do dyspozycji telefony, komputery,
pocztę elektroniczną i głosową oraz inne elektroniczne
narzędzia pracy. Wszystkie te środki stanowią własność
firmy bądź są przez nią dzierżawione. Od pracowników
oczekuje się korzystania z tych środków w sposób
profesjonalny, etyczny i zgodny z prawem, także zgodny
z treścią zasad korzystania z elektronicznych i głosowych
urządzeń telekomunikacyjnych (Electronic and Voice
Technology Use Policy).
Koncern kontroluje dostęp do całego sprzętu
i wyposażenia telekomunikacyjnego, jak komputery,
oprogramowanie, e-mail, poczta głosowa, sprzęt
konferencyjny itp. i zachowuje wobec niego pełnię praw.
Komunikaty, dane i informacje przesyłane i odbierane
za pomocą służbowych środków stanowią własność
koncernu i nie można ich traktować jako prywatnych.
Smithfield zastrzega sobie prawo do monitorowania całej
komunikacji łącznie z korzystaniem z Internetu i żaden
pracownik nie powinien uważać swojej komunikacji za
osobistą bądź poufną. w szczególności surowo zabrania
się korzystania z Internetu i poczty elektronicznej
w celu dostępu do materiałów pornograficznych lub
naruszających dobre obyczaje.

Dokumentacja biznesowa
Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokładnej
i kompletnej dokumentacji naszych działań
biznesowych. Mamy też obowiązek chronić i
zachowywać poufność informacji używanych w
naszym biznesie. Księgowość, dokumentacja, konta i
sprawozdania finansowe firmy Smithfield są cennymi
składnikami naszego majątku i muszą być prowadzone
w miarę szczegółowo, w sposób odpowiedni i czasowy
pokazywać transakcje firmy oraz pozostawać w zgodzie z
odpowiednimi przepisami i uregulowaniami prawnymi,
a także z ogólnie akceptowanymi w USA zasadami
księgowania i wewnętrznym systemem kontroli firmy
Smithfield .
“Zasady zarządzania dokumentacją firmy Smithfield”
zawierają przepisy dotyczące przechowywania
wszystkich bieżących dokumentów biznesowych
oraz pozbywania się dokumentacji nieaktualnej.
Do dokumentacji firmy należą wszystkie emaile,
bazy danych i dokumenty lub raporty, które zostały
wykreowane, otrzymane lub utrzymywane w ramach
działalności biznesowej firmy Smithfield. W skład
dokumentacji firmy mogą także wchodzić notatki
indywidualne, kalendarze i dzienniki. Wszyscy
pracownicy odpowiedzialni za utrzymywanie
dokumentacji przechodzą szkolenie w zakresie tych
zasad.

Dochodzenia organów państwowych,
wezwania i ujawnienia
Od czasu do czasu firma Smithfield może być wezwana
do przedstawienia dokumentów i innych informacji
organom państwowym lub w postępowaniu sądowym.
W takich sytuacjach Dział Prawny Smithfield jest
odpowiedzialny za to, żeby firma spełniła wymagania.
Pracownicy, którzy wezwani zostaną do współpracy
w przekazywaniu dokumentów powinni to uczynić
bezzwłocznie i całkowicie. W przypadku powstania
wątpliwości należy skontaktować się z Działem Prawnym
Smithfield.

Własność intelektualna, tajemnice
zawodowe i informacje poufne
Firma Smithfield bardzo ceni swoją własność
intelektualną, tajemnice zawodowe i informacje poufne.
Respektujemy też prawa do własności intelektualnej
innych. Cała własność intelektualna, którą nasi
pracownicy wykreują, wytworzą, opracują, odkryją
lub której są autorami w okresie swego zatrudnienia
w Smithfield, i która ma związek z tej firmy biznesem,
jest wyłączną własnością Smithfield i musi być
odpowiednio ujawniona i przypisana firmie Smithfield.
Pracownikom zabrania się korzystania z intelektualnej
własności Smithfield w jakikolwiek sposób bez
upoważnienia lub w działaniu niemającym na celu
dobra firmy Smithfield. Także jakiekolwiek korzystanie
z własności intelektualnej stron trzecich musi nastąpić
w ramach licencji lub na podstawie upoważnienia
właściciela.
Jeżeli chodzi o tajemnice zawodowe i inne informacje
poufne firmy Smithfield, niezwykle istotne jest, żeby
nasi pracownicy utrzymywali je w głębokim sekrecie
i nie ujawniali ich lub stosowali poza firmą bez ochrony
umowy o poufności. Pracownikom zabrania się także
stosowania lub namawiania innych do wykorzystywania
tajemnic zawodowych oraz informacji poufnych, które
są własnością innych, jak np. dawnych pracowników
czy konkurencji, bez upoważnienia właścicieli tych
informacji. Pracownicy muszą też bezwględnie
przestrzegać zobowiązania do poufności dotyczącego
informacji otrzymanych od stron trzecich na podstawie
umowy o poufności i w związku z ich zatrudnieniem
w firmie Smithfield.
Wszyscy pracownicy Smithfield są zobowiązani do
lojalności w stosunku do tej firmy. Jeżeli zatrudnienie
pracownika w Smithfield skończy się z jakiegokolwiek
powodu, musi on natychmiast zwrócić będącą w jego
posiadaniu całą własność intelektualną, a także poufne
informacje, tajemnice zawodowe i inną własność
firmy do Smithfield. Taki pracownik ma też obowiązek
nadal utrzymywać w najgłębszym sekrecie tajemnice
zawodowe i inne poufne informacje firmy Smithfield.
Nie wolno ich wykorzystywać do żadnego celu,
włączając w to jakiekolwiek przedsięwzięcie biznesowe,
nowe zatrudnienie lub inne zastosowanie komercyjne
i niekomercyjne.
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ZOBOWIĄZANIA WOBEC SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Odpowiedzialne zaangażowanie w życie społeczności lokalnych jest jedną z zasadniczych wartości,leżących u
podstaw działania firmy Smithfield. Nasze zobowązania obejmują poświęcenie się sprawie zdrowego funkcjonowania
społeczności lokalnych, w których operuja nasze zakłady w kraju i za granicą. Przykładem może być Fundacja
Smithfield, wspierająca edukację i możliwości rozwoju na terenach wiejskich w całej Ameryce, fundująca
stypendia dla dzieci i wnuków będacych na utrzymaniu pracowników pełnoetatowych (zatrudnionych obecnie i
emerytowanych) firmy Smithfield i przedsiębiorstw do niej należących. Nasze międzynarodowe jednostki operacyjne
wspierają szeroki wachlarz programów ukierunkowanych na potrzeby ludzi, którzy żyją w naszym srodowisku i
wokół niego, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarki lokalnej.
Podobnie jak amerykański oddział firmy Smithfield, nasze filie w innych krajach wspierają programy walki z głodem,
działania mające na celu ochronę środowiska oraz walkę o lepszy dostęp do edukacji dla miejscowych dzieci i
młodzieży. Wspomagamy także inicjatywy na rzecz kultywowania bogatego dziedzictwa kulturowego lokalnych
społeczności. Inne inicjatywy działalności wolontariackiej to np. budowa domów dla rodzin w potrzebie oraz
sponsorowanie drużyn ochotniczej straży pożarnej i punktów pomocy medycznej.
Przedsiebiorstwa Smithfield sa zachęcane do koordynowania takich działań i kontrybucji z dyrektorem ds. rozwoju
zrównoważonego (Chief Sustainability Officer).
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DO KOGO SIĘ ZWRÓCIĆ

Jak już wspominano na stronie 3, MÓW OTWARCIE! to hasło, którym podkreślamy prawo i zarazem obowiązek
każdego pracownika, by zgłaszać przełożonym każde zachowanie stojące w sprzeczności z literą i duchem Kodeksu
oraz by zadawać pytania na temat jego treści. Hasłocan MÓW OTWARCIE! może być realizowane na kilka sposobów:
1.

Rozmowa z przełożonym lub miejscowym kierownikiem działu kadr. z reguły jest to najsprawniejsza metoda
rozwiązywania problemów. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać tym sposobem lub jeśli zgłaszanie go tą drogą
wiąże się z dyskomfortem, należy użyć jednej z poniższych opcji.

2.

Rozmowa z pracownikiem korporacyjnego działu prawnego. Kontakt z działem prawnym jest możliwy pod
numerem 1-757-365-3000 lub za pomocą wiadomości e-mail na adres compliance@smithfield.com.

3.

Jeśli chodzi o problem związany dobrostanem zwierząt z ochroną środowiska w rodzaju tych opisanych na
stronach 8-10, należy porozumieć się z koordynatorem ds. ochrony środowiska na szczeblu firmy lokalnej lub
skorzystać z telefonu zaufania ds. etyki pod numerem w USA 1-877-237-5270, PO 0-800-800-041.

4.

W przypadku kwestii nagłych lub gdy zachodzi potrzeba zgłoszenia anonimowego, można skorzystać z telefonu
zaufania ds. etyki w USA 1-877-237-5270, PO 0-800-800-041. Doniesienia za pośrednictwem telefonu zaufania
są traktowane poufnie, można je nawet składać anonimowo, aczkolwiek im więcej informacji zawiera zgłoszenie,
tym większa jest szansa na podjęcie skutecznych kroków. Każde zgłoszenie naruszenia Kodeksu dokonane za
pośrednictwem telefonu zaufania jest szczegółowo badane.

PRZYPOMNIENIE:
Każdy pracownik zgłaszający pytania i problemy
jednym z wymienionych sposobów korzysta z pełnej
ochrony przed szykanami. Bez względu na wybraną
metodę zgłoszenia, koncern Smithfield docenia wolę
pracownika, by MÓW OTWARCIE! Dzięki tej pomocy,
jaką jest szybkie zgłaszanie problemów, możemy
realizować naszą koncepcję etycznego biznesu.
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ZAKOŃCZENIE

Na nas wszystkich ciąży obowiązek, by działać etycznie i w pełnej zgodności z niniejszym Kodeksem oraz z przepisami
prawa. Każdego, kto ten obowiązek zaniedba, spotkają surowe konsekwencje. Mogą one obejmować nawet zwolnienie
z pracy.
Kodeks obowiązuje wszystkie działy koncernu Smithfield, wszystkie oddziały oraz spółki zależne krajowe i zagraniczne,
a także partnerstwa i spółki joint-venture, w których Smithfield posiada większościowy udział lub miejsca w zarządzie.
Niniejszy Kodeks etyki pracy wyznacza formalne oczekiwania obowiązujące każdego pracownika, dopóki jest zatrudniony
przez koncern. Niektóre z postanowień są wiążące nawet wobec osób (na przykład osób mających dostęp do informacji
poufnych), które odejdą z pracy Smithfield dobrowolnie lub nie. Wszelkie pytania i problemy dotyczące przestrzegania tego
Kodeksu lub oceny postępowania innych w jego świetle należy kierować do osób wskazanych w sekcji MÓW OTWARCIE!
Jeśli przepis prawa koliduje z treścią zasad wewnętrznych lub Kodeksu, należy przestrzegać przepisu prawa, ale jeśli
z Kodeksem kłóci się miejscowy zwyczaj lub zasady, Kodeks ma wobec nich pierwszeństwo.
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DO KOGO SIĘ ZWRÓCIĆ
Korporacyjny Dział prawny
i Dział audytu wewnętrznego
USA 1-757-365-3000
Kontakt w sprawie zgodności z przepisami
compliance@smithfield.com
Darmowe numery linii telefonicznych
USA:
1-877-237-5270
:
POLSKA
0-800-800-041
RUMUNIA:
0-800-800-053
WIELKA BRYTANIA: 0808-234-6950
Wszystkie numery linii telefonicznych są bezpłatne i zostaną przekazane do Smithfield
Foods, Inc. U.S.A. do przeglądu i badania. Nasze linie telefoniczne są poufne, a
telefony są obierane przez niezależną firmę telefoniczną z operatorami dostępnymi
przez 24 godziny na dobę.W przypadku połączeń międzynarodowych podany
zostanie prompt do wybrania opcji w języku angielskim lub połączenia z operatorem
mówiącym językiem osoby dzwoniącej. Osoby wykonujące międzynarodowe
połączenia usłyszą również prompt o wyrażeniu zgody przez osobę dzwoniącą na
przekazanie danych poza granice kraju. Niezależnie od kraju, z którego wykonywane
jest połączenie, wszystkie informacji linii telefonicznych są utrzymywane i
przekazywane zgodnie z przestrzeganiem ochrony danych pracowników.
Nikt nie ma prawa stosować żadnych szykan ani posunięć odwetowych w stosunku
do pracownika, który zgłosił problem!
Smithfield Foods, Inc. | 200 Commerce Street | Smithfield, VA 23430
www.smithfieldfoods.com
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