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Nasz wspólny obowi"zek: Post&powa' w$a#ciwie.  
We wszystkich aspektach naszej dzia#alno$ci jeste$my zdecydowani 
post!powa% w#a$ciwie. W#a$ciwe post!powanie oznacza dzia#anie w 
najlepszym interesie tych, którzy polegaj& na naszym profesjonalizmie: 
naszych klientów, wspó#pracowników, inwestorów i ogó#u spo#ecze'stwa. 
Oznacza to, (e nigdy nie robimy czego$, o czym nie mogliby$my pó)niej bez 
wstydu opowiedzie% naszej rodzinie lub dziennikarzowi gazety z rodzinnego 
miasta. Oznacza to, (e jeste$my zawsze uczciwi wobec siebie nawzajem jak i 
wobec osób spoza "rmy Smith"eld.  

Obowi&zek w#a$ciwego post!powania dotyczy nas wszystkich, bez wzgl!du 
na stanowisko. Czyny ka(dego pracownika – zarówno dobre jak i z#e 
– stawiaj& nas wszystkich w okre$lonym $wietle. Dlatego nazywamy to 
naszym wspólnym obowi&zkiem, gdy( jeste$my odpowiedzialni wobec siebie 
nawzajem za to, (eby post!powa% w#a$ciwie. Jest to wi!c zbiorowa deklaracja 
przestrzegania najwy(szych standardów etycznych. 

„Kodeks etyki i post!powania w biznesie” Smith"eld jest formalnym 
zapisem tych zobowi&za'. Opisano w nim przyk#adowe sytuacje, w których 
b!dzie si! oczekiwa#o od nas w#a$ciwego post!powania. Zasady i przyk#ady 
przedstawione w „Kodeksie” odzwierciedlaj& normy i przepisy odnosz&ce 
si! do naszego biznesu. Musimy skrupulatnie przestrzega% litery jak i ducha 
przepisów prawa, oraz wykonywa% swoje obowi&zki nigdy nie zapominaj&c 
o*zasadach etyki post!powania w biznesie.  

Wszyscy pracownicy s& proszeni o podpisanie o$wiadczenia, (e przeczytali 
„Kodeks etyki i post!powania w biznesie” Smith"eld i (e zobowi&zuj& si! 
wiernie go przestrzega%. Jednak przeczytanie „Kodeksu” nie wyczerpuje 
naszego obowi&zku w#a$ciwego post!powania. Musimy przyj&% te zasady i 
uto(samia% si! z nimi. 

W tej chwili wszystkie nasze dzia#ania s& obserwowane bardziej ni( 
kiedykolwiek: patrzy si! na to, co robimy i mówimy. Jeste$my bezustannie 
oceniani, czy rzeczywi$cie wype#niamy nasze zobowi&zania. Chcemy cieszy% si! 
opini& ludzi, na których mo(na polega%. Je(eli zastanawiasz si!,co to w#a$ciwie 
znaczy „post!powa% w#a$ciwie w ka(dej sytuacji”  lub je$li podejrzewasz, (e 
ktokolwiek z nas post!puje wbrew „Kodeksowi”, masz obowi&zek MÓWI! 
O TYM OTWARCIE w sposób opisany poni(ej. Zale(y nam na stworzeniu 
atmosfery, w której pracownicy mog& WYPOWIADA+ SI, OTWARCIE, 
prosi% o pomoc i sygnalizowa% problemy.

P:   Podejrzewam, !e inny 
pracownik firmy naruszy" 
przepisy „Kodeksu”, a 
by# mo!e nawet prawa.  
Chc$ post%pi# w"a&ciwie 
i POWIEDZIE' O TYM 
OTWARCIE!, ale obawiam 
si$, !e mog$ z tego 
powodu straci# prac$. Co 
powinienem/am zrobi#?

O:  MÓW OTWARCIE! Zasady 
obowi!zuj!ce w Smithfield 
zabraniaj! szykanowania 
kogokolwiek, kto w dobrej 
wierze zg$asza problem lub 
informuje o naruszeniu zasad.

P:  W jaki sposób firma ochroni 
mnie przed szykanami?

O:  Wszelkie skargi na 
szykanowanie b"d! 
przedmiotem szczegó$owego 
dochodzenia, a winne 
osoby spotkaj! surowe 
konsekwencje, do rozwi!zania 
umowy o prac" w$!cznie..

* W dalszej cz!"ci tekstu b!dziemy pos#ugiwa$ si! terminem „pracownik”, maj%c na my"li wszystkie osoby pracuj%ce dla koncernu 
Smith&eld – pracowników etatowych, tymczasowych, kontraktowych, wy'sz% kadr! kierownicz% i cz#onków zarz%du.

WPROWADZENIE
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Normy zachowania kadry kierowniczej
Osoby stoj&ce na czele " rmy, nale(&ce do kadry 
kierowniczej i nadzoruj&ce innych pracowników 
ponosz& szczególn& odpowiedzialno$% za przestrzeganie 
„Kodeksu”. To oni cz!sto s& pierwsz& instancj&, do której 
pracownicy zwracaj& si! z problemami. Niezwykle wa(na 
jest u nich gotowo$% do uwa(nego wys#uchania i podj!cia 
w#a$ciwych kroków. 

Podleg#y personel uwa(nie $ledzi ich zachowanie. 
Dla naszej kultury etycznego i zgodnego z zasadami 
post!powania nic nie jest tak wa(ne, jak przyk#adne 
zachowanie kadry kierowniczej. Osoby te musz& te( 
czuwa% nad przestrzeganiem „Kodeksu” przez swoich 
podw#adnych oraz nad tym, by podmioty zewn!trzne, 
z którymi ci pracownicy maj& do czynienia, zna#y nasze 
zasady i procedury i dostosowywa#y si! do nich.

MÓW OTWARCIE!
MÓW OTWARCIE! to has#o, którego u(ywamy, (eby 
okre$li% prawo i zarazem obowi&zek ka(dego pracownika, 
by zg#asza% prze#o(onym ka(de zachowanie nie 
spe#niaj&ce standardów sprecyzowanych w „Kodeksie” 
oraz by zadawa% pytania na temat tych standardów.  

Z pytaniem lub problemem w wi!kszo$ci przypadków 
nale(y najpierw zwróci% si! do bezpo$redniego 
prze#o(onego lub kierownika miejscowego dzia#u kadr. Je$li 
otrzymana odpowied) nie b!dzie satysfakcjonuj&ca lub gdy 
pracownik woli nie zg#asza% problemu t& drog&, powinien 
post&pi% jak poni(ej:

1. Zwróci% si! do pracownika Dzia#u Prawnego 
Smith" eld lub jednego z innych dzia#ów 
przestrzegania wymogów regulacyjnych 
wymienionych w „Kodeksie”.

2. Skorzysta% z telefonu zaufania ds. etyki (Smith& eld 
Ethics Hotline) pod ameryka'skim numerem 
1-877-237-5270, w Polsce 0-800-800-041.  Telefony 
na lini! zaufania s& traktowane jako poufne, mo(na 
je nawet wykona% anonimowo, aczkolwiek im wi!cej 
informacji przeka(emy osobie odbieraj&cej telefon, 
tym wi!ksza b!dzie szansa na podj!cie w#a$ciwych 
dzia#a'. Ka(de zg#oszenie naruszenia zasad 
„Kodeksu” dokonane za po$rednictwem telefonu 
zaufania jest szczegó#owo badane.  

Wszystkie zg#oszenia nieprawid#owo$ci s& poufne, 
a Smith" eld nie b!dzie tolerowa% (adnych dzia#a' 
nosz&cych znamiona szykan wobec kogokolwiek, kto 
zg#osi problem, z#o(y w dobrej wierze zawiadomienie o 
niew#a$ciwym zachowaniu lub poda informacje w ramach 
post!powania wyja$niaj&cego.

Post"puj 
w#a$ciwie
Je$li dostrze(esz cokolwiek, co wydaje si! 
niew#a$ciwe lub niezgodne z zasadami etyki, masz 
obowi&zek MÓWI! O TYM OTWARCIE! Mo(esz 
w ten sposób przekaza% informacje konieczne, (eby 
naprawi% potencjalnie niebezpieczn& sytuacj!. Je$li 
nie masz pewno$ci, czy dana sytuacja rzeczywi$cie 
wymaga, by MÓWI! OTWARCIE!, zadaj sobie 
nast!puj&ce pytania:

1.  Czy zaobserwowane dzia#anie jest zgodne 
z „Kodeksem etyki i post!powania 
biznesowego”?

2.  Czy ta czynno$% jest legalna?
3.  Czy b!d! si! czu#/a dobrze, je(eli ta sprawa 

zostanie upubliczniona?
4.  Czy chcia#bym/abym, (eby tak post!powano 

wobec mnie?
5.  Czy takie post!powanie by#oby 

dobrze przyj!te przez moj& rodzin!, 
wspó#pracowników i udzia#owców " rmy 
Smith" eld?

Je$li odpowied) na jakiekolwiek z tych pyta' 
brzmi „nie”, nale(y OPOWIEDZIE! O TYM 
OTWARCIE i*poprosi% o pomoc. 
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Jako#' produktów
Nasi klienci i konsumenci – tak(e nasze rodziny – wierz&, (e dostarczamy 
(ywno$% bezpieczn&, warto$ciow& i prawid#owo oznakowan&. Zak#ady i 
produkty " rmy Smith" eld podlegaj& normom i przepisom dotycz&cym 
bezpiecznej (ywno$ci, jej jako$ci i oznakowania, wydawanym  przez 
Ameryka'ski Departament Rolnictwa oraz podobne agencje w innych 
krajach. Wszystkim pracownikom zapewniamy szkolenia w zakresie tych 
wymogów oraz procesów, które wdro(yli$my, aby je spe#nia%. Szkolenia 
uwzgl!dniaj& uwarunkowania lokalne oraz zakres obowi&zków pracownika. 
Zalecenia podane na szkoleniu trzeba traktowa% bardzo serio i $ci$le trzyma% 
si! ustalonych procedur.  

Wszyscy ponosimy odpowiedzialno$% za to, (eby (ywno$% by#a bezpieczna 
i dobrej jako$ci. Ka(dy, kto zauwa(y jakiekolwiek problemy dotycz&ce 
bezpiecze'stwa (ywno$ci lub podejrzewa naruszenie procesów gwarantuj&cych 
bezpiecze'stwo, jako$% lub poprawno$% oznacze', powinien MÓWI! O TYM 
OTWARCIE! Nale(y natychmiast powiadomi% o problemie prze#o(onego lub 
skorzysta% z innych $rodków opisanych w „Kodeksie”.

Uczciwe zwyczaje handlowe
Smith" eld przyk#ada wielk& wag! do tego, by wszelkie transakcje i relacje 
z klientami przebiega#y z zachowaniem zasad uczciwo$ci i rzetelno$ci. Nie 
u(ywamy myl&cych lub wprowadzaj&cych w b#&d reklam ani kampanii 
marketingowych. Nasze materia#y reklamowe i marketingowe zawsze 
s& zgodne z obowi&zuj&cymi przepisami. To, co mówimy o produktach 
naszych i konkurencyjnych musi by% udokumentowane i oparte na faktach. 
Fa#szywe lub myl&ce reklamy mog#yby sta% si! dla nas powodem powa(nych 
problemów biznesowych i prawnych. Pami!tajmy, (e zobowi&zali$my si! do 
uczciwej konkurencji, opartej na jako$ci i cenie. W razie jakichkolwiek pyta' 
lub w&tpliwo$ci na temat praktyk handlowych lub marketingowych " rmy 
Smith" eld albo któregokolwiek z naszych partnerów lub konkurentów, 
nale(y powiadomi% pracownika Dzia#u Prawnego Smith" eld lub 
POWIEDZIE! O TYM OTWARCIE!, korzystaj&c 
ze $rodków wymienionych w „Kodeksie”.

P: Piec nale!%cy do mojej linii 
produkcyjnej powinien 
podgrzewa# produkty do 
145˚C. Tymczasem widz$, !e 
termostat wskazuje zaledwie 
120˚C. Mo!e to oznacza# 
awari$ termostatu. Co 
powinienem/am zrobi#?

O:  Powiadom prze$o'onego i 
post"puj zgodnie z procedura 
dotycz!c! takiego problemu. 
Je%li tym sposobem nie da si" 
go wyeliminowa#, POWIEDZ O 
TYM OTWARCIE!, korzystaj!c 
ze sposobów podanych w 
„Kodeksie”.

P:  Pracuj$ w dziale sprzeda!y. 
Mój prze"o!ony poleca nam 
informowa# klientów o tym, !e 
jeden z naszych konkurentów 
wkrótce mo!e wypa&# z rynku. 
O ile wiem, nie ma !adnych 
podstaw, by tak twierdzi#. 
By"oby to puszczanie w obieg 
plotki. Co powinienem/am 
zrobi#?

O:  MÓW OTWARCIE! 
Rozprzestrzenianie fa$szywych 
pog$osek o konkurencji jest 
niew$a%ciwe. Je%li nie ma 
rzetelnej podstawy dla tego 
stwierdzenia, nie nale'y go 
powtarza#.   

ZOBOWI)ZANIA WOBEC KLIENTÓW

Post"puj 
w#a$ciwie
Zapewnienie bezpiecze'stwa, jako$ci i*nale(ytego 
oznakowania (ywno$ci to nasz najwa(niejszy obowi&zek. 
Jest to fundamentalny element niepisanej umowy o 
zaufaniu, jak& zawieramy z ka(dym konsumentem. 
W*Smith" eld jest miejsce tylko dla osób, które z 
przekonaniem mog& na siebie ten obowi&zek przyj&%. 



Kodeks etyki i post!powania w biznesie Smith" eld Foods, Inc.  |  5

Nasz wspólny obowi&zek obejmuje te( wzajemn& dba#o$% o bezpiecze'stwo. 
Musimy chroni% siebie nawzajem przed zagro(eniem urazów " zycznych, 
przestrzegaj&c $ci$le procedur BHP. Bronimy si! te( wzajemnie przed 
dyskryminacj& i szykanami w miejscu pracy. -adne zachowania naruszaj&ce 
te zasady nie b!d& tolerowane. 

BHP
Do naszych obowi&zków nale(y dba#o$% o zdrowie 
i bezpiecze'stwo 
wszystkich 
pracowników. Staramy 
si! wyznaczy% nowe, 
wysokie standardy BHP 
w naszej bran(y. We 
wszystkich zak#adach 
obowi&zuj& o" cjalne 
normy i przepisy prawa 
o bezpiecze'stwie 
i higienie pracy, a 
tak(e nasze przepisy 
wewn!trzne. 
Zapewniamy 
pracownikom szkolenia dotycz&ce tych wymaga', zawsze dostosowane 
do lokalizacji i rodzaju wykonywanej pracy. Szkolenia te nale(y traktowa% 
bardzo powa(nie i $ci$le przestrzega% ustalonych procedur BHP. Procedury 
te obowi&zuj& naszych pracowników i wszystkie inne osoby przebywaj&ce na 
terenie naszych zak#adów. 

Wszelkie problemy i w&tpliwo$ci dotycz&ce BHP pracownicy mog& zg#asza% 
w dziale BHP w swoim zak#adzie lub na szczeblu korporacyjnym. Je$li 
jeste$ $wiadkiem zachowa', które naruszaj& procedury BHP lub mog& 
z*innych wzgl!dów stwarza% zagro(enia, musisz  POWIEDZIE! O TYM 
OTWARCIE!, korzystaj&c z mo(liwo$ci wskazanych w rozdziale  MÓW 
OTWARCIE! „Kodeksu”, lub zastosuj procedury tam opisane, w#&cz&jc w to  
lini! telefoniczn& ds. etyki.

!rodki odurzaj"ce i alkohol  
Przywi&zujemy ogromn& wag! do tego, by w naszej " rmie nie pojawia# 
si! alkohol ani $rodki odurzaj&ce. Pracownik, który przychodzi do  pracy 
pod wp#ywem alkoholu lub narkotyków, jest )ród#em zagro(enia dla 
innych i siebie samego. Ta zasada obowi&zuje wszystkich pracowników na 
terenie zak#adów " rmy Smith" eld, jak i w ka(dym innym miejscu, gdzie 
wykonuj& oni prac!. Oczywi$cie nie b!d& tolerowane przypadki posiadania, 
rozprowadzania, sprzeda(y lub wytwarzania zabronionych prawem 
substancji odurzaj&cych w czasie pracy lub na terenie nale(&cym do " rmy. 

P: Pracownik budowlany  
pracuje w naszym zak"adzie 
na wysokim rusztowaniu 
bez kasku i uprz$!y 
zabezpieczaj%cej. Co 
powinienem/am zrobi#? 

O: Ka'da osoba przebywaj!ca na 
terenie naszego zak$adu musi 
przestrzega# naszych procedur 
bezpiecz&stwa pracy. Dotyczy 
to równie' zewn"trznych 
podwykonawców i go%ci. MÓW 
O TYM OTWARCIE!: powiedz 
prze$o'onemu lub skorzystaj 
z+innych mo'liwo%ci podanych 
w+„Kodeksie”.

P: Mój lekarz poradzi" mi 
za!ywanie leków bez recepty, 
aby zredukowa# objawy 
infekcji zatok. Etykietka 
lekarstwa zawiera ostrze!enie, 
by w trakcie kuracji nie 
kierowa# maszynami i 
pojazdami mechanicznymi. 
W pracy kieruj$ wózkiem 
wid"owym. Co powinienem/
am zrobi#?

O: Nale'y powiadomi# 
prze$o'onego i w$a%ciwego 
kierownika dzia$u kadr, którzy 
przydziel! inne zadania na czas 
kuracji stwarzaj!cej zagro'enia 
przy pracy na wózku 
wid$owym.

Post"puj 
w#a$ciwie
Niech ka(dy z nas wype#nia swe obowi&zki 
w taki sposób, aby$my wieczorem mogli 
wychodzi% do domu do swoich rodzin tak samo 
zdrowi, jak rano przyszli$my.

 ZOBOWI)ZANIA WOBEC SIEBIE NAWZAJEM
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Je$li masz problem z uzale(nieniem od alkoholu lub 
narkotyków, mo(esz uzyska% pomoc. Sprawd) pakiet 
dost!pnych $wiadcze' medycznych lub zwró% si! po 
pomoc i poufne skierowanie do swojego kierownika 
dzia#u kadr. Je$li masz pytania co do opisanych wy(ej 
zasad lub uwa(asz, (e inny pracownik je narusza, MÓW 
OTWARCIE! 

Zró*nicowanie kadry pracowniczej i 
równe szanse zatrudnienia  
Firma Smith"eld jest w pe#ni zaanga(owana w proces 
przyci&gania, szkolenia i utrzymywania zró(nicowanej 
kadry pracowniczej: takiej, która odzwierciedla 
spo#ecze'stwo lokalne. Staramy si! stwarza%  kultur! 
pracy, która jest przyjazna, otwarta i nastawiona na wyniki 
w pracy. Zró(nicowanie personelu pozwala nam korzysta% 
z ró(norodnych perspektyw i punktów widzenia, co 
wzmacnia nasz& konkurencyjno$% globaln&. 

Smith"eld jest pracodawc& zapewniaj&cym równe 
szanse zatrudnienia. Wobec (adnego pracownika ani 
kandydata do pracy nie stosujemy dyskryminacji ze 
wzgl!du na ras!, kolor skóry, wyznanie, przynale(no$% 
narodow& lub etniczn&, p#e%, orientacj! seksualn&, wiek, 
niepe#nosprawno$%, stosunek do s#u(by wojskowej, ani 
z (adnego innego powodu wymienionego w przepisach 
prawa federalnego. Rozumiemy tak(e, jak wa(ne dla 
utrzymania sta#o$ci i integralno$ci kadry pracowniczej jest 
przestrzeganie przepisów prawa pracy, dotycz&cych np. 
pozwole' na prac!.

Je$li uwa(asz, (e jeste$ o"ar& dyskryminacji, znasz inn& 
osob! poszkodowan& w wyniku dyskryminacji lub 
masz pytania na temat polityki antydyskryminacyjnej  
Smith"eld, POWIEDZ O TYM OTWARCIE! Powiadom 
bezpo$redniego prze#o(onego, lokalnego kierownika 
dzia#u kadr lub innych cz#onków kadry kierowniczej. Je$li 
nie czujesz si! komfortowo rozmawiaj&c z*prze#o(onym 

lub innym cz#onkiem kierownictwa, u(yj jednej metod 
opisanych w*cz!$ci MÓW OTWARCIE! w*niniejszym 
Kodeksie, na przyk#ad skorzystaj z*telefonu zaufania 
ds.*etyki.

Molestowanie 
Nasi pracownicy maj& prawo czu%, (e nie zagra(a im 
molestowanie w*miejscu pracy. Przez molestowanie 
w*Smith"eld nale(y rozumie% ka(de zachowanie, które 
dla drugiej osoby jest poni(aj&ce, zastraszaj&ce lub 
obra)liwe. Aby mie% pewno$%, (e wokó# nas nie dochodzi 
do molestowania, musimy zwraca% uwag! na poni(sze 
charakterystyczne zachowania:

• Niepo(&dane zachowania wobec innych osób: 
s#owne, "zyczne i*wzrokowe, wykonywane 
osobi$cie lub innymi $rodkami (np. przez e-mail), 
odnosz&ce si! do rasy, koloru skóry, p#ci, preferencji 
seksualnych, narodowo$ci, wyznania, wieku, 
niepe#nosprawno$ci "zycznej lub umys#owej, cech 
genetycznych, stosunku do s#u(by wojskowej lub 
innych cech wprost uj!tych w*przepisach o ochronie 
przed molestowaniem.

• Docinki lub dowcipy bazuj&ce na odmienno$ci 
rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub seksualnej.

• Okazywanie obra)liwych lub poni(aj&cych plakatów, 
kart, kalendarzy, komiksów lub rysunków na 
$cianach b&d) na papierze.

• Poni(anie czynem i*s#owem, agresja "zyczna, 
zastraszanie i*gro)by lub obra)liwe komentarze.

• Zb!dne lub natarczywe dotykanie lub celowe 
blokowanie czyjego$ ruchu.

• Propozycje seksualne lub domaganie si! us#ug 
seksualnych.

• Wszelkie inne zachowania bez powodu zak#ócaj&ce 
normalny tok pracy.

Je$li jeste$ szykanowany/a lub jeste$ $wiadkiem szykanowania innego pracownika 
(lub jakiejkolwiek osoby na terenie naszego zak#adu), POWIEDZ O TYM 
OTWARCIE! Powiadom prze#o(onego, miejscowego kierownika dzia#u kadr 
lub podejmij inne dzia#ania wed#ug wskazówek z rozdzia#u MÓW OTWARCIE! 
„Kodeksu”, #&cznie z telefonem na nasz& lini! telefoniczn& ds. etyki.
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Zasady te dotycz& wszystkich pracowników 
koncernu Smith" eld oraz innych osób, 
powi&zanych z*tym koncernem zawodowo. 
Obowi&zuj& zarówno w*miejscu pracy, jak 
i*w innych miejscach i*okoliczno$ciach 
odwiedzanych s#u(bowo.

Je$li jeste$ o" ar& molestowania lub jeste$ 
$wiadkiem molestowania innego pracownika 
(lub dowolnej osoby na terenie naszego o$rodka), POWIEDZ O TYM 
OTWARCIE! Powiadom prze#o(onego, miejscowego kierownika dzia#u 
kadr lub podejmij inne dzia#anie wed#ug wskazówek w*rozdziale MÓW 
OTWARCIE! niniejszego Kodeksu, #&cznie ze zg#oszeniem na lini! 
telefoniczn& ds. etyki.

Prawa cz$owieka
Nie b!dziemy tolerowa% przypadków naruszania praw cz#owieka, 
a*w*szczególno$ci korzystania z*pracy nieletnich lub pracy przymusowej 
ani w*naszych o$rodkach, ani u naszych kontrahentów. Je(eli wiesz o tego 
typu nieprawid#owo$ciach, POWIEDZ O TYM OTWARCIE!

P: Mój prze"o!ony bezustannie na 
nas krzyczy, a(dzisiaj nawet grozi" 
koledze z(zespo"u. Oczywi&cie nikt 
nie wierzy, !e gro)ba mog"aby 
doj&# do skutku, tym niemniej 
powoduje to pewien dyskomfort. 
Co mam zrobi#? 

O:  We wszystkich o%rodkach koncernu 
Smithfield gro,by s$owne, 
podobnie jak wszelkie inne formy 
molestowania, s! niedopuszczalne. 
Je%li tylko spotkasz si" z+u'yciem 
gró,b s$ownych, POWIEDZ O TYM 
OTWARCIE! korzystaj!c z+metod 
opisanych w+Kodeksie.

P:  Kolega z(pracy uparcie namawia 
mnie na randk$. Nie czuj$ si$ z(tym 
dobrze. Co mam zrobi#?

O:  Zwró# si" do kierownika lokalnego 
dzia$u kadr lub do innej osoby 
wskazanej w+Kodeksie. 

Post"puj 
w#a$ciwie
• Szanuj i*traktuj (yczliwie osoby odmiennej rasy, p#ci, 

wyznania i*pochodzenia. 
• Szanuj innych pracowników we wszystkim, co robisz.
• Rób, co w*Twojej mocy, aby w*naszych o$rodkach nie by#o 

problemu narkotyków.
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NASZE ZOBOWI)ZANIA WOBEC !RODOWISKA

Smith" eld przyk#ada wielk& wag! do ochrony 
zasobów naturalnych zu(ywanych w*ramach 
naszej dzia#alno$ci. Naszym zamiarem jest dalsze, 
konsekwentne ograniczanie niekorzystnego wp#ywu 
na $rodowisko. Przeznaczamy odpowiednie $rodki 
na ochron! $rodowiska i*zapewniamy nale(yt& 
opiek! zwierz!tom wykorzystywanym na nasze 
potrzeby.

!rodowisko
Jako przedsi!biorstwo, podlegamy przepisom o 
ochronie $rodowiska w*ka(dym kraju i*regionie, 
gdzie prowadzimy dzia#alno$%. Przepisy te okre$laj& 
wymogi w*zakresie czysto$ci wody i*powietrza, 
utylizacji odpadów zwyk#ych i*niebezpiecznych, 
przewozu materia#ów niebezpiecznych, operowania 
substancjami chemicznymi i*dzia#ania w*sytuacjach 
kryzysowych. Naszym zamiarem jest zachowanie 
100% zgodno$ci z*tymi wymogami przez 
100%*czasu. 

Post"puj 
w#a$ciwie
Wszyscy musimy d&(y% do tego, by dba#o$% o 
$rodowisko naturalne by#a nieod#&cznym elementem 
naszych codziennych zaj!%. Kadra kierownicza powinna 
pozyskiwa% od pracowników opinie o tym, jak mo(na 
lepiej:
• ogranicza% zu(ycie wody i*ilo$% $cieków,
• ogranicza% ilo$% odpadów,
• recyklizowa% odpady,
• podnie$% sprawno$% utylizacji odpadów,
• efektywniej korzysta% z*energii oraz
• ogranicza% ilo$% opakowa'.
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NASZE ZOBOWI)ZANIA WOBEC !RODOWISKA

P:  Zauwa!y"em w(zak"adzie wyciek jakiej& 
oleistej cieczy z(uszkodzonej rury. Ciecz 
sp"ywa"a do odp"ywu kanalizacyjnego. Co 
mam zrobi#? 

O:  Mo'esz by# jedyn! osob!, która dostrzeg$a 
wyciek. Musisz POWIEDZIE' O TYM 
OTWARCIE!, czyli powiadomi# o problemie 
odpowiedni! kadr" szczebla kierowniczego 
i+koordynatorów ds. ochrony %rodowiska. 
Je%li mimo to nie zostan! natychmiast 
zastosowane w$a%ciwe %rodki, nale'y dokona# 
zg$oszenia za pomoc! telefonu zaufania 
ds. etyki lub powiadomi# pracownika 
korporacyjnego dzia$u prawnego Smithfield.

 P:  Prze"o!ony kaza" mi wyrzuci# do &mietnika 
paczk$ starych dokumentów. Zauwa!y"am, 
!e znajduj% si$ tam stare zezwolenia 
i(dokumentacja zwi%zana z(ochron% 
&rodowiska. Co mam zrobi#?

O: Zgodnie z+firmowymi zasadami 
archiwizowania dokumentacji wiele 
typów dokumentów dotycz!cych ochrony 
%rodowiska przechowuje si" bezterminowo. 
POWIEDZ O TYM OTWARCIE: zg$o% si" do 
koordynatora ds. ochrony %rodowiska, aby 
zyska# pewno%#, 'e te dokumenty mog! by# 
wyrzucone.

Smith"eld zapewnia pracownikom szkolenia w*zakresie 
zgodno$ci z*przepisami i*normami ochrony $rodowiska, 
uwzgl!dniaj&ce uwarunkowania lokalne i*typowe dla 
zajmowanego stanowiska. Pracownicy maj& bezwzgl!dny 
obowi&zek aktywnego uczestnictwa w*tym szkoleniu 
i*stosowania zdobytej wiedzy w*praktyce. Oto kluczowe 
zasady przekazywane w*ramach szkolenia:

• Ka(dy pracownik jest zobowi&zany natychmiast 
zg#asza% wszelkie przypadki wycieków lub 
uwolnienia do $rodowiska jakichkolwiek substancji, 
zgodnie z*w#a$ciwymi przepisami i*regulaminem 
zak#adu. 

• Bezzw#ocznie nale(y podj&% stosowne kroki maj&ce 
ograniczy% do minimum niekorzystne skutki dla 
$rodowiska. 

• Przed budow& zak#adu nale(y uzyska% wymagane 
zezwolenia od kompetentnych urz!dów, a*podczas 
budowy, monta(u, rozruchu i*eksploatacji zak#adu 
nale(y przestrzega% warunków tych zezwole'.

• Przy planowaniu wszelkich zmian 
w*funkcjonowaniu zak#adu nale(y bra% pod uwag! 
wymogi ochrony $rodowiska.

• Nale(y przestrzega% przepisowych wymogów 
w*zakresie monitoringu, inspekcji i*testów oraz 
rzetelnego prowadzenia stosownej dokumentacji.

W razie jakichkolwiek pyta' dotycz&cych ochrony $rodowiska lub w*sprawie 
zg#oszenia nieprawid#owo$ci nale(y zwraca% si! do bezpo$redniego 
prze#o(onego, koordynatora ds. ochrony $rodowiska w*danym przedsi!biorstwie 
albo pracownika korporacyjnego dzia#u prawnego Smith"eld lub te( skorzysta% 
z*telefonu zaufania ds. etyki. Oczywi$cie, nale(y bezzw#ocznie MÓWI! 
OTWARCIE ! w*razie zaobserwowania jakichkolwiek sytuacji potencjalnie 
niebezpiecznych lub narusze' wymogów ochrony $rodowiska
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Opieka nad zwierz&tami
Smith" eld ma ambicj!, by przodowa% w*dziedzinie 
w#a$ciwej hodowli i*humanitarnego uboju zwierz&t 
rze)nych. Zasady hodowli zwierz&t s& regulowane 
szeregiem norm i*przepisów zewn!trznych, 
jak równie( zbiorem specjalnych przepisów 
wewn!trznych, w*szczególno$ci deklaracjami 
dba#o$ci o dobro zwierz&t i*zasad stosowania 
antybiotyków (Animal Welfare Policy i*Antibiotic 
Usage Policy) oraz powi&zanymi systemami 
zarz&dzania. Zapewniamy pracownikom szkolenia 
dotycz&ce tych wymaga', zawsze dostosowane do 
lokalizacji geogra" cznej i*natury wykonywanej pracy. 

W razie zaobserwowania jakichkolwiek narusze' 
tych wymogów, w*szczególno$ci wiadomych lub 
domniemanych przypadków nieumy$lnego lub 
celowego dr!czenia zwierz&t, nale(y jak najszybciej 
POWIEDZIE! O TYM OTWARCIE i*powiadomi% 
bezpo$redniego prze#o(onego lub pracownika 
korporacyjnego dzia#u prawnego Smith" eld, 
ewentualnie skorzysta% z*telefonu zaufania SEH.

P: Zauwa!y"em, !e kilka zwierz%t po przeniesieniu 
ich do zagrody w(zak"adzie nosi na ciele &lady ci$# 
i(uderze*. My&l$, !e rany mog"y powsta# na skutek 
wadliwego dzia"ania wyposa!enia w(zagrodzie. 
Co(mam zrobi#?

O:  Mo'esz by# pierwsz! osob!, która dostrzeg$a 
problem. Musisz POWIEDZIE' O TYM OTWARCIE 
i+powiadomi# prze$o'onych. Je%li nie zostan! 
zastosowane w$a%ciwe %rodki, nale'y dokona# 
zg$oszenia za pomoc! telefonu zaufania ds. etyki 
lub powiadomi# pracownika korporacyjnego dzia$u 
prawnego Smithfield.

 P: Pracuj$ na &wi*skiej farmie i(by"em 
&wiadkiem, jak inny pracownik mia" trudno&ci 
z(przeprowadzeniem maciory z(zagrody do chlewu. 
Cz"owiek ten d)ga" zwierz$ tyczk%, próbuj%c 
nak"oni# je do pos"usze*stwa. 

O:  Zasady wynikaj!ce z+obowi!zuj!cych u nas 
systemów zarz!dzania wyra,nie okre%laj!, jakiego 
sprz"tu mo'na u'ywa#, chc!c nak$oni# zwierz" do 
przej%cia z+jednego miejsca w+inne. D,ganie lub 
bicie zwierz!t stoi w+jaskrawej sprzeczno%ci z+tymi 
zasadami. Musisz POWIEDZIE' O TYM OTWARCIE 
i+powiadomi# o zaobserwowanej sytuacji dyrektora 
farmy i+weterynarza. Je%li nie zostan! zastosowane 
w$a%ciwe %rodki, nale'y dokona# zg$oszenia za 
pomoc! telefonu zaufania ds. etyki lub powiadomi# 
pracownika korporacyjnego dzia$u prawnego 
Smithfield. 

Post"puj 
w#a$ciwie
W#a$ciwe traktowanie zwierz&t jest nie 
tylko elementem w#a$ciwego post!powania, 
jest to zarazem wa(ny obowi&zek natury 
moralnej i*etycznej, nasza powinno$% wobec 
dostawców, klientów, innych pracowników 
i, co najwa(niejsze, wobec samych zwierz&t, 
które nam powierzono i*od których zale(y 
racja bytu naszej " rmy. 
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UCZCIWE ZASADY BIZNESOWE

Naszym wspólnym obowi&zkiem jest prowadzenie dzia#alno$ci w*sposób 
uczciwy i*rzetelny. Oznacza to podejmowanie decyzji korzystnych dla " rmy 
jako ca#o$ci. Oznacza to równie( przestrzeganie prawa we wszystkim, co 
robimy. 

Kon+ ikt interesów
Jest spraw& niezwykle istotn&, aby we wszelkich decyzjach s#u(bowych 
pracownicy Smith" eld kierowali si! interesem i*potrzebami koncernu, a*nie 
interesami lub relacjami prywatnymi. Kon. ikt interesów ma miejsce, kiedy 
interes prywatny pracownika k#óci si! z*interesem koncernu Smith" eld. 
Wa(ne jest, by unika% nawet pozoru kon. iktu interesów. 

Niemal ka(dy kon. ikt interesów daje si! wyeliminowa% lub rozwi&za% bez 
szkody, je$li zostanie otwarcie ujawniony. Je$li ktokolwiek podejrzewa, (e 
jego interes prywatny móg#by k#óci% si! z*obowi&zkami na zajmowanym 
stanowisku lub (e inny pracownik mo(e znajdowa% si! w*stanie kon. iktu 
interesów, powinien zwróci% si! w*tej sprawie do prze#o(onego lub 
skorzysta% z*innych mo(liwo$ci opisanych w*sekcji MÓW OTWARCIE! 
tego Kodeksu.

Pod#o(em kon. iktu interesów mo(e by% osobiste zaanga(owanie " nansowe 
lub relacja rodzinna b&d) towarzyska. Niektóre kon. ikty s& ewidentne, inne 
jednak bywaj& trudne do wykrycia. Oto par! przyk#adów, w*których mo(e 
dochodzi% do kon. iktu:

• Zaanga%owanie & nansowe. Je$li pracownik lub cz#onek jego bliskiej 
rodziny jest zaanga(owany " nansowo w*inn& " rm!, której sukces 
mo(e by% uzale(niony od decyzji podejmowanych przez niego jako 
pracownika Smith" eld, nale(y POWIEDZIE! O TYM OTWARCIE, 
ujawniaj&c kon. ikt. 

P:  Jestem dyrektorem 
logistycznym naszego 
zak"adu. Wiem, !e firma 
spedycyjna mojego brata 
mog"aby zapewni# nam 
lepsz% obs"ug$ ni! obecny 
kontrahent. By"aby to korzy&# 
obopólna: dla koncernu i(dla 
mojego brata. Czy to konflikt 
interesów?

O:  Tak. Opisana sytuacja stwarza 
przynajmniej pozory konfliktu 
interesów, a+oprócz tego mo'e 
faktycznie by# konfliktem. 
Je%li firma brata potrafi 
zapewni# nam lepsz! obs$ug", 
mo'emy zawrze# z+ni! umow". 
Ale ka'da osoba %ledz!ca 
sytuacj" z+zewn!trz orzeknie 
najpewniej, 'e prawdziw! 
przyczyn! zawarcia umowy s! 
powi!zania rodzinne. Jedynym 
sposobem unikni"cia takich 
podejrze& jest opisanie sprawy 
lokalnemu kierownikowi ds. 
zgodno%ci z+przepisami lub 
pracownikowi korporacyjnego 
dzia$u prawnego i+przekazanie 
decyzji ostatecznej innej 
osobie, niezwi!zanej rodzinnie 
z+kontrahentem.

P: Pracownik z(mojego biura 
ma zwyczaj szybszego 
wychodzenia w(pi%tki po 
po"udniu, aby móc zd%!y# 
do drugiej pracy. Wszystkim 
innym pracownikom nie 
wydaje si$ to sprawiedliwe, 
poniewa! wszyscy dostaj% 
takie samo wynagrodzenie za 
pe"ny tydzie* pracy. Co mam 
zrobi#?

O:  Zewn"trzne zatrudnienie, które 
koliduje z+prac! w+Smithfield, 
stanowi konflikt interesów. 
Nale'y POWIEDZIE' TO 
OTWARCIE!

Post"puj 
w#a$ciwie
Zale(y nam na opinii " rmy, która podejmuje dobre 
decyzje oparte na przejrzystych przes#ankach. Kon. ikty 
interesów mog& t! opini! nadszarpn&%. Nawet pozory 
istnienia kon. iktu mog& prowadzi% do zb!dnych 
podejrze' wobec koncernu lub jego pracowników. Dlatego 
ka(d& okoliczno$%, któr& mo(na by zinterpretowa% jako 
kon. ikt interesów, nale(y jak najszybciej ujawnia%.
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• Zwi'zki rodzinne. Je$li jeste$ prze#o(onym swojego 
krewnego lub masz do czynienia z*krewnym 
b!d&cym dostawc& lub klientem koncernu, 
sytuacja taka w*najlepszym razie sprawia wra(enie 
kon. iktu interesów. Nale(y POWIEDZIE! O TYM 
OTWARCIE i*ujawni% potencjalny kon. ikt. 

• Zatrudnienie zewn"trzne. Istniej& sytuacje, 
w*których pracownik koncernu mo(e podj&% kolejne 
zatrudnienie w*innym miejscu, pod warunkiem, 
(e druga praca nie koliduje z*obowi&zkami wobec 
Smith" eld. Trzeba jednak mie% $wiadomo$%, (e praca 
dla konkurenta, dostawcy lub klienta koncernu mo(e 
prowadzi% do kon. iktu interesów. MÓW O TYM 
OTWARCIE i*nie ukrywaj pracy w*innym miejscu, 
(eby unikn&% potencjalnych kon. iktów interesów.

Prezenty i,rozrywki reprezentacyjne
Okazjonalne wr!czanie skromnych prezentów lub 
zapewnianie rozrywek pomaga nawi&za% dobre 
relacje i*wytworzy% wzajemne zaufanie w*kontaktach 
s#u(bowych. Ale bardzo okaza#e lub kosztowne prezenty 
i*wystawne rozrywki mog& stworzy% wra(enie, (e decyzje 
s#u(bowe nie s& podejmowane bezstronnie. Osoby 
zajmuj&ce stanowiska, na których cz!sto otrzymuje si! lub 
wr!cza prezenty s#u(bowe i*organizuje rozrywki, musz& 
zadba% o to, by nie dochodzi#o przy tym do przekroczenia 
rozs&dnych granic i*do naruszenia wewn!trznych zasad 
koncernu lub przepisów prawa.

Wr!czanie i"przyjmowanie prezentów
Bez wzgl!du na to, czy jeste$my stron& wr!czaj&c&, czy 
przyjmuj&c&, prezent lub rozrywka musi spe#nia% poni(sze 
warunki:
• Mo(e by% wr!czany tylko okazjonalnie i*nie mo(e 

mie% zbyt du(ej warto$ci.
• Nie mo(e by% bezpo$rednim elementem 

nawi&zywania relacji z*klientem lub dostawc&.
• Nie mo(e mie% formy gotówki lub rzeczy #atwych do 

spieni!(enia.
• Nie mo(e by% zwi&zany z*potencjalnym kontraktem 

lub przetargiem.
• Musi by% zg#oszony zgodnie z odpowiednimi 

przepisami.

Ponadto, je$li to pracownik koncernu Smith" eld wr!cza 
prezent kontrahentowi, mo(e to by% tylko przedmiot 
zatwierdzony i*przekazany przez dzia# handlowy lub 
marketingu " rmy nale(&cej do koncernu i*nosz&cy logo 
tej " rmy. 

Rozrywki reprezentacyjne
Pracownicy koncernu Smith" eld mog& przyjmowa% 
i*fundowa% skromne pocz!stunki i*stosowne rozrywki 
w*celach $ci$le s#u(bowych. Pracownik oraz klient, 
dostawca, kontrahent lub partner, musz& by% obecni, 
w*przeciwnym razie pocz!stunek lub rozrywka jest 
traktowana jako prezent.

Osoba wr!czaj&ca prezenty lub funduj&ca pocz!stunki 
i*rozrywki ma obowi&zek zadba% o to, by rozliczenie 
wydatków $ci$le pokrywa#o si! z*faktycznie poniesionymi 
kosztami.Post"puj 

w#a$ciwie
Wr!czaj&c jak i przyjmuj&c prezenty, musimy 
wystrzega% si! spowodowania cho%by 
wra(enia niestosowno$ci, $ci$le przestrzegaj&c 
zasad zg#aszania prezentów i aktywno$ci 
rozrywkowej. 
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Fundowanie prezentów i,rozrywek 
przedstawicielom w$adz i,instytucji 
publicznych
Wszelkie kontakty z*przedstawicielami w#adz i*instytucji publicznych 
wymagaj& szczególnej ostro(no$ci. Fundowanie prezentów, 
pocz!stunków i*rozrywek przedstawicielom w#adz i*instytucji 
publicznych przez pracownika koncernu Smith"eld jest  
dopuszczalne wy#&cznie na podstawie stosownego upowa(nienia 
ze strony dzia#u relacji z*instytucjami publicznymi (Government 
Relations Department) i*musi si! odbywa% wed#ug zasad opisanych 
w*dalszych rozdzia#ach Kodeksu zatytu#owanych „Korupcja” oraz 
„Dotacje na cele polityczne i*aktywno$% polityczna”, a*tak(e w*Kodeksie 
antykorupcyjnym i*odpowiednich wytycznych (Anti-Corruption 
Policy and Guidelines). Ponadto, zgodnie z*tre$ci& rozdzia#u „USDA 
i*inne urz!dy regulacyjne”, obowi&zuje zakaz wr!czania prezentów 
i*fundowania pocz!stunków i*rozrywek urz!dnikom i*inspektorom 
federalnych, stanowych i*lokalnych urz!dów regulacyjnych w*USA. 

Korupcja
Jako korporacja mi!dzynarodowa, koncern Smith"eld musi 
przestrzega% rozmaitych przepisów zabraniaj&cych wr!czania 
korzy$ci maj&tkowych przedstawicielom w#adz i*instytucji 
publicznych w*celu uzyskania lub przed#u(enia zamówie'. Przepisy 
te to mi!dzy innymi ameryka'ska Ustawa o przeciwdzia#aniu 
korupcji zagranicznej (Foreign Corrupt Practices Act), brytyjska 
ustawa Bribery Act oraz przepisy antykorupcyjne innych krajów. 
Wszystkie te przepisy zasadniczo zabraniaj& wr!czania, domagania 
si!, proponowania oraz przyjmowania korzy$ci maj&tkowych 
w*celu uzyskania pro"tów dla "rmy. Przepisy te mog& mie% 
zastosowanie bez wzgl!du na to, czy korzy$% maj&tkow& przekaza# 
wprost pracownik koncernu Smith"eld, czy te( po$rednik/agent, 
partner joint-venture, broker lub konsultant dzia#aj&cy z*poruczenia 
koncernu. 

Korzy$ci maj&tkowe mog& mie% ró(norakie formy:
• Pieni&dze lub walory #atwe do spieni!(enia, jak akcje i*obligacje.
• Prezenty i*gratisy.
• Prowizje.
• Nieuzasadnione upusty lub nadmierne wynagrodzenia.
• Wyj&tkowe, nadmierne lub zawoalowane dotacje, wydatki 

lub darowizny na rzecz organizacji politycznych lub 
dobroczynnych.

•  Proponowanie jakichkolwiek innych korzy$ci klientom b&d) 
te( ich cz#onkom rodziny lub znajomym, na przyk#ad stanowisk 
lub pokrycia wydatków edukacyjnych.

P:  Dyrektor ds. zaopatrzenia u jednego 
z(naszych klientów napomkn%", !e 
nasz konkurent zaprosi" go z(rodzin% 
na golfowy weekend w(pobliskim 
kurorcie. w(moim odczuciu chcia" mi 
da# do zrozumienia, !e powinni&my 
te! zrobi# co& podobnego, je&li zale!y 
nam na dalszej wspó"pracy z(tym 
klientem. Bardzo d"ugo starali&my 
si$ o ten kontrakt. Co mam zrobi#?

O: Smithfield konkuruje wy$!cznie 
jako%ci!, cen! i+renom!. Nigdy 
nie posuwamy si" do „kupowania 
kontraktów” przy u'yciu prezentów 
lub rozrywek. Nale'y zwróci# si" 
do prze$o'onego i+wypracowa# 
wspólnie strategi", która pozwoli 
pozyska# wi"cej zamówie& od 
tego klienta dzi"ki zaletom oferty. 
Zgodnie z+zasadami, nie interesuj! 
nas zamówienia, których nie mo'emy 
pozyska# dzi"ki uczciwej konkurencji. 
Warto te' wzi!# pod uwag", 'e takie 
sugestie ze strony zaopatrzeniowca 
mog! w+istocie by# testem maj!cym 
sprawdzi#, czy jeste%my firm! 
ho$duj!c! zasadom etycznym.  W+razie 
pyta& co do w$a%ciwego sposobu 
post"powania w+takiej sytuacji mo'na 
zwróci# si" do osób wskazanych 
w+sekcji MÓW OTWARCIE! tego 
Kodeksu. 
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Smith" eld zapewnia szkolenia pracownikom, którzy w*ramach 
obowi&zków mog& zetkn&% si! z*problemami opisywanego typu. 
Wiedz! przekazywan& na tym szkoleniu nale(y bezwzgl!dnie stosowa% 
w*praktyce. w*razie zaistnienia podejrze', (e dosz#o do zaoferowania 
lub przekazania korzy$ci maj&tkowej przez innego pracownika lub 
przez kontrahenta albo agenta pracuj&cego dla koncernu Smith" eld 
lub w*razie zaistnienia pyta' zwi&zanych z*tym tematem, nale(y pilnie 
zwróci% si! do osób wskazanych w*rozdziale MÓW OTWARCIE! 
niniejszego Kodeksu. Dalsze informacje na ten istotny temat zawarto 
w*naszym Kodeksie antykorupcyjnym (Smith" eld Anti-Corruption 
Policy and Guidelines), opublikowanym przez korporacyjny dzia# 
prawny.

Personel USDA i"innych urz!dów regulacyjnych
Wspó#praca i*kontakty z*urz!dami publicznymi, w*których kompetencji 
le(y regulowanie dzia#alno$ci takich przedsi!biorstw, jak Smith" eld, 
podlegaj& szczególnym regu#om. Nale(& do nich ameryka'ski 
Departament Rolnictwa (USDA), Agencja ds. -ywno$ci i*Leków (FDA), 
Agencja Ochrony /rodowiska (EPA), Agencja Bezpiecze'stwa i*Higieny 
Pracy (OSHA) oraz urz!dy lokalne.

-aden pracownik, agent, konsultant, lobbysta ani inny przedstawiciel nie 
ma prawa o" arowywa% niczego warto$ciowego inspektorowi ani innemu 
urz!dnikowi jakiegokolwiek urz!du Stanów Zjednoczonych na szczeblu 
federalnym, stanowym, b&d) lokalnym. Zakaz ten w*oczywisty sposób 
obejmuje prezenty rzeczowe i*pieni&dze. Dotyczy on w*równym stopniu 
korzy$ci innego typu, jak pocz!stunek, transport, zakwaterowanie, 
rozrywki (np. bilety na imprezy sportowe) i*inne $wiadczenia hotelowo-
restauracyjno-rekreacyjne, a*tak(e us#ugi (np. mycie samochodu, 

P:  Z"o!yli&my ofert$ w(przetargu na 
dostaw$ towarów og"oszonym przez 
instytucj$ publiczn% innego kraju. 
Jeden z(zagranicznych urz$dników 
nalega, aby nasza firma sfinansowa"a 
jego wizyt$ w(naszym zak"adzie, aby 
móg" sprawdzi# nasz system kontroli 
jako&ci. w(podró! zamierza wybra# 
si$ z(rodzin%, a(weekend przed 
wizyt% w(zak"adzie chcia"by sp$dzi# 
w(Disneylandzie. Oczekuje, !e ca"y 
koszt podró!y pokryje Smithfield. Czy 
to jest w(porz%dku?

O: Wizyta urz"dnika w+naszym zak$adzie 
ma uzasadnienie i+mo'e by# 
sfinansowana z+naszych %rodków. 
Jednak przed wydaniem zezwolenia 
na ten wydatek nale'y uzyska# opini" 
korporacyjnego dzia$u prawnego na 
temat zgodno%ci z+naszym Kodeksem 
antykorupcyjnym. Pokrycie kosztów 
wyjazdu rodziny urz"dnika oraz 
wycieczki do Disneylandu nie maj! 
uzasadnienia s$u'bowego, tote' 
nie mo'emy ich finansowa# ani 
bezpo%rednio, ani po%rednio.

 P: Wiem, !e jeden z(kierowników 
w(naszym zak"adzie poleci" 
pracownikom cotygodniowe mycie 
samochodu wizytuj%cego inspektora 
USDA. Czynno&# ta zajmuje 
pracownikom nie wi$cej ni! par$ 
minut. Czy to jest dozwolone?

O: Oferowanie inspektorowi USDA 
jakichkolwiek nieobowi!zkowych 
us$ug w+rodzaju mycia samochodu 
jest niedopuszczalne. Proceder 
ten nale'y natychmiast zatrzyma# 
i+zg$osi#. Jego kontynuowanie mo'e 
nie%# z+sob! powa'ne konsekwencje 
dla ca$ego koncernu Smithfield i+dla 
uczestnicz!cych w+nim pracowników. 
MÓW OTWARCIE! 

Post"puj 
w#a$ciwie
Smith" eld zobowi&zuje si! w*100% konkurowa% 
wy#&cznie jako$ci&, cen& i*renom&. Nigdy nie 
staramy si! osi&ga% celów s#u(bowych, oferuj&c 
#apówki lub inne podarunki i*us#ugi niezgodne 
z*prawem. w*Smith" eld mog& znale)% sobie 
miejsce wy#&cznie osoby, które poczuwaj& si! do 
takiego obowi&zku, w*przeciwnym razie powinny 
one szuka% pracy gdzie indziej.
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P:  Pomagam s%siadowi ubiega# si$ o mandat 
w(radzie miasta. Czy mog$ u!y# s"u!bowej 
kserokopiarki do powielenia ulotek 
wyborczych dla naszych s%siadów?

O:  Nie. Wszelkie u'ycie s$u'bowego 
sprz"tu, nawet okazjonalne skorzystanie 
z+kserokopiarki lub telefonu, jest zabronione 
z+wyj!tkiem przypadków, gdy wcze%niej 
uzyskano na to zgod" Dzia$u relacji 
z+instytucjami publicznymi (Government 
Relations Department). w+sprawie 
pyta& dotycz!cych tego kodeksu nale'y 
zwraca# si" do Dzia$u relacji z+instytucjami 
publicznymi lub do innych osób wskazanych 
sekcji MÓW OTWARCIE! 

P:  Przy okazji ostatniej oceny wyników 
w(pracy mój szef nadmieni", !e nie 
udziela"em si$ w(pracach komisji 
politycznej Smithfield. w(moim 
odczuciu uwa!a on, !e by"by to warunek 
oczekiwanego przeze mnie awansu. Co 
mam zrobi#?

O:  Udzia$ w+pracach komisji politycznej jest 
ca$kowicie dobrowolny i+nie mo'e by# 
elementem oceny wyników pracownika. 
Nale'y zwróci# si" do kierownika lokalnego 
dzia$u kadr lub do innej osoby wskazanej 
w+Kodeksie w+sekcji MÓW OTWARCIE! 

Post"puj 
w#a$ciwie
Kontakty biznesu z*polityk& to bardzo wra(liwa 
kwestia tak w*USA, jak i*na ca#ym $wiecie. Nale(y 
zawsze przestrzega% zasad opisanych w*tym 
rozdziale, aby nie dopuszcza% do k#opotliwych 
sytuacji lub wr!cz do oskar(e' wobec koncernu 
lub pracownika. 

odbieranie ubra' z*pralni) itp. Trzeba pami!ta%, (e zakaz 
obowi&zuje niezale(nie od warto$ci takich us#ug lub prezentów. 
Zabronione s& WSZYSTKIE tego typu p#atno$ci, prezenty 
i*us#ugi, nawet o znikomej warto$ci.

Wszelkie znane przypadki sytuacji, w*których przedstawiciel 
urz!du publicznego otrzyma# prezent lub us#ug! tego rodzaju 
b&d) te( si! ich domaga#, nale(y zg#asza% prze#o(onemu, 
w*korporacyjnym dziale prawnym lub kontaktuj&c si! z*inn& 
osob& wskazan& w*sekcji MÓW OTWARCIE!. 

Dotacje na cele polityczne i,aktywno#' 
polityczna
Pieni&dze, sprz!t, nieruchomo$ci, jak równie( prezenty, 
pocz!stunki, rozrywki ani us#ugi nie mog& by% darowane ani 
u(yczane w*imieniu koncernu Smith" eld na rzecz ameryka'skich 
polityków, kandydatów do urz!dów, kampanii, partii politycznych 
ani organizatorów akcji politycznych, chyba (e wcze$niej zostanie 
wydana na to zgoda Dzia#u relacji z*instytucjami publicznymi 
(Government Relations Department). 

Zgodnie ze stanowiskiem koncernu, nie jest celowe anga(owanie 
si! w*wewn!trzne sprawy polityczne krajów poza USA. z*tego 
wzgl!du zabronione jest przekazywanie w*jakiejkolwiek formie 
dotacji dla zagranicznych polityków, kandydatów do urz!dów, 
kampanii, partii politycznych ani innych osób i*organizacji tego 
typu w*imieniu koncernu. Dodatkowe informacje na ten temat 
zawiera nasz Kodeks antykorupcyjny (Smith" eld Anti-Corruption 
Policy and Guidelines) oraz wcze$niejszy punkt „Korupcja”.

Wszyscy pracownicy koncernu Smith" eld s& zach!cani do 
korzystania ze swych praw obywatelskich poprzez udzia# 
w*g#osowaniu oraz wspieranie samodzielnie wybranych 
kandydatów i*partii. Pracownicy decyduj&cy si! na tego rodzaju 
aktywno$% polityczn& czyni& to wy#&cznie w*miar! w#asnych 
mo(liwo$ci jako osoby prywatne i*na w#asny rachunek, nie 
anga(uj&c w*spraw! koncernu Smith" eld. -aden pracownik 
koncernu nie mo(e wykorzystywa% nale(&cych do Smith" eld 
$rodków " nansowych, sprz!tu ani innych zasobów do 
wspierania prywatnej dzia#alno$ci politycznej ani otrzymywa% 
w*jakiejkolwiek formie bezpo$redniego b&d) po$redniego zwrotu 
dotacji, jakie poczyni# na cele polityczne. Dzia#alno$% polityczna 
nie mo(e kolidowa% z*wype#nianiem przez pracownika jego 
obowi&zków s#u(bowych. 
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Komisja polityczna Smith" eld (PAC) mo(e zwraca% si! 
do wybranych pracowników z*pro$b& o udzia# w*akcjach 
politycznych. Jednak wspomaganie komisji politycznej Smith" eld 
jest ca#kowicie dobrowolne i*nie mo(e by% traktowane jako 
warunek zatrudnienia lub awansu.

Uczciwa konkurencja
Koncern Smith" eld zdecydowanie opowiada si! za uczciwymi 
i*zdrowymi zasadami konkurencji. Oznacza to mi!dzy innymi, 
(e nie podejmujemy (adnych dzia#a', które naruszaj& lub cho%by 
sprawiaj& wra(enie naruszania przepisów antymonopolowych 
i*o regu#ach konkurencji w*USA i*w innych krajach. Nie 
b!d& tolerowane (adne poczynania sprzeczne z*t& zasad&. 
Nieprzestrzeganie jej mo(e by% )ród#em powa(nych konsekwencji 
dla ca#ego koncernu, a*tak(e post!powa' karnych przeciwko 
konkretnym pracownikom. 

Zapewniamy odpowiednie szkolenia pracownikom, którzy 
w*ramach obowi&zków mog& zetkn&% si! z*problemami 
opisywanego typu. Przepisy na temat konkurencji rynkowej s& 
bardzo z#o(one, dlatego w*razie jakichkolwiek w&tpliwo$ci nale(y 
konsultowa% si! z*korporacyjnym dzia#em prawnym Smith" eld. 
Oczywi$cie, w*przypadku zaobserwowania jakichkolwiek 
narusze' tych zasad nale(y niezw#ocznie powiadomi% o tym 
korporacyjny dzia# prawny b&d) jedn& z*osób wskazanych 
w*rozdziale MÓW OTWARCIE! tego Kodeksu. 

Handel mi&dzynarodowy
Smith" eld jest koncernem o zasi!gu globalnym. Dostarczamy 
produkty oraz importujemy surowce w*drodze wymiany z*innymi 
krajami i*z*tego tytu#u podlegamy ca#emu szeregowi przepisów 
prawa USA i*prawa mi!dzynarodowego, traktuj&cych o odprawie 
celnej, cleniu towarów i*restrykcjach handlowych. Wymogi 
stanowione tymi przepisami s& bardzo zró(nicowane i*wysoce 
z#o(one. Smith" eld zapewnia szkolenia pracownikom, którzy 
maj& do czynienia z*takimi zagadnieniami, uwzgl!dniaj&ce 
uwarunkowania lokalne i*typowe dla zajmowanego stanowiska. 
Ka(dy pracownik jest zobowi&zany opanowa% materia# 
obj!ty szkoleniem i*stosowa% go w*praktyce. w*niniejszym 
rozdziale omówiono dwa obszary, w*których przepisy o handlu 
mi!dzynarodowym mog& mie% dla nas du(e znaczenie. 

P: Wczoraj spotka"em przedstawicielk$ 
handlow% jednego z(naszych 
konkurentów. Powiedzia"a, i! wie o 
tym, !e cz$sto staramy si$ o te same 
zamówienia. Zasugerowa"a, !e 
powinni&my uzgodni# nasze oferty 
i(ustali# podzia" terytorialny. Oni 
wygrywaliby jedne przetargi, a(my 
inne. To chyba nieg"upi pomys"? 

O:  Nie. Umowy tego rodzaju s! niezgodne 
z+prawem. w+wi"zieniach bez 
trudu mo'na znale,# handlowców 
odsiaduj!cych za nie wyroki. Rozmow" o 
takiej tre%ci nale'y bezzw$ocznie zg$osi# 
w+korporacyjnym dziale prawnym lub 
osobie wskazanej w+rozdziale MÓW 
OTWARCIE! 

Post"puj 
w#a$ciwie
Nale(y pami!ta%, (e konkurujemy 
wy#&cznie jako$ci&, cen& i*renom& naszej 
marki. Nigdy nie zawieramy porozumie' 
z*konkurencj& w*celu ustalenia cen, 
podzia#u klientów lub innych warunków 
dzia#alno$ci handlowej. O tych regu#ach 
musz& pami!ta% zw#aszcza pracownicy 
dzia#ów sprzeda(y, marketingu, 
zaopatrzenia i*pokrewnych dzia#ów. 
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P:  Otrzymali&my zamówienie od firmy, która 
mo!e nale!e# do osoby opisywanej w(prasie 
jako sponsor mi$dzynarodowego terroryzmu. 
Co mam zrobi#? 

O:  Nale'y zwróci# si" o pomoc do korporacyjnego 
dzia$u prawnego celem ustalenia, czy 
zamówienie mo'na zrealizowa# nie naruszaj!c 
ameryka&skich przepisów. 

Zgodno#$ z"programem sankcji 
gospodarczych
Federalne agencje USA realizuj& szereg programów 
embargo i*sankcji gospodarczych („federalne 
programy sankcji gospodarczych”) wymierzonych 
w*re(imy obcych krajów oraz w*konkretne osoby 
i*organizacje w*Stanach Zjednoczonych i*poza nimi, 
których dzia#alno$% zosta#a uznana za sprzeczna 
z*interesem Stanów Zjednoczonych lub ich 
sojuszników. 

Transakcje naruszaj&ce federalny program sankcji 
gospodarczych s& zabronione przepisami prawa 
federalnego. z*naruszeniami tych przepisów wi&(& si! 
powa(ne konsekwencje cywilne i*karne zarówno dla 
" rm, jak i*dla osób " zycznych. 

Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie negocjacji 
w*handlu krajowym i*mi!dzynarodowym powinni 
dobrze pozna% swoich klientów. Wszelkie transakcje, 
co do których istnieje podejrzenie, (e mog& narusza% 
federalny program sankcji gospodarczych, pracownicy 
maj& obowi&zek zg#asza% 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 musz& by% poddane kontroli 
Ameryka'skiej S#u(by Celnej i*Stra(y Granicznej 
i*podlegaj& ocleniu z*wyj&tkiem towarów zwolnionych 
z*c#a. Tak samo towary eksportowane do innych 
krajów mog& podlega% obowi&zkowi celnemu 
na#o(onemu przez kraj docelowy. 

Pracownicy zajmuj&cy si! importem i*eksportem s& 
zobowi&zani przedstawia% s#u(bom celnym prawdziwe 
informacje o klasy" kacji i*warto$ci towarów.

Post"puj 
w#a$ciwie
Osoby zajmuj&ce si! transakcjami zakupu lub 
sprzeda(y poza terenem USA musz& $ci$le 
przestrzega% zasad wy#o(onych na szkoleniu i*w 
dostarczonych materia#ach. Od czujno$ci w*tym 
zakresie zale(y, czy ca#y koncern Smith" eld nie 
naruszy prawa.
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NASZE OBOWI)ZKI WOBEC INWESTORÓW

Nasz wspólny obowi&zek obejmuje prowadzenie dok#adnych 
i*aktualnych sprawozda' " nansowych, które b!d& dawa#y 
w#a$ciwy obraz naszej pozycji ekonomicznej i*kondycji 
" nansowej. Nie b!d& tolerowane (adne dzia#ania maj&ce ukry% 
pewne aspekty operacji " nansowych przed inwestorami i*reszt& 
zainteresowanych osób. Zgodno$% z*wszystkimi normami 
i*przepisami w*zakresie rachunkowo$ci i*sprawozdawczo$ci 
" nansowej traktujemy jako zobowi&zanie najwy(szej wagi.

Oszustwa
Oszustwo to wprowadzanie innej osoby w*b#&d w*celu 
osi&gni!cia korzy$ci. Mo(e mie% ró(norakie formy:
• Wprowadzanie w*dokumentacji " nansowej wpisów 

fa#szywych lub niezgodnych z*normami rachunkowo$ci.
• Rozliczanie wydatków, które s& zawy(one lub nie 

przedstawiaj& autentycznej natury poniesionych kosztów.
• Preparowanie czeków i*innych dokumentów.
• Nieuzasadnione lub niew#a$ciwe korzystanie ze 

s#u(bowego sprz!tu i*$rodków " nansowych.
• Sztuczne podnoszenie warto$ci sprzeda(y w*celu podbicia 

przychodów w*sprawozdaniu
• Z#o(enie fa#szywego roszczenia do funduszu odszkodowa' 

pracowniczych

Oszustwa s& moralnie naganne i*w dodatku niezgodne z*prawem. 
Mog& mie% powa(ne konsekwencje dla autorów, jak i*dla o" ar. 
w*razie podejrze' pope#nienia oszustwa dotycz&cego naszej 
dzia#alno$ci (przez cz#onka kadry zarz&dzaj&cej, pracownika, 
kontrahenta lub dostawcy), nale(y MÓWI! O TYM 
OTWARCIE! za pomoc& $rodków wskazanych w*tym Kodeksie.

Wykorzystanie informacji niejawnych
„Informacje niejawne” to wszelkie informacje niedost!pne 
publicznie i*maj&ce dostateczn& wag!, by w*razie ich ujawnienia 
wp#yn!#y na notowania walorów spó#ki. Na przyk#ad mog& 
to by% informacje na temat pozyskania du(ych kontraktów, 
spodziewanych zysków lub te( zakupu b&d) zbycia pewnych 
struktur organizacyjnych. 

Pracownicy maj&cy dost!p do informacji niejawnych z*racji 
pe#nionych obowi&zków nie mog& sami obraca% akcjami " rmy 
ani przekazywa% tych informacji innym osobom, które mog#yby 
je wykorzysta% w*obrocie gie#dowym. Zakaz ten dotyczy 
obrotu d#ugiem publicznym korporacji Smith" eld a tak(e 
akcjami podmiotów, z którymi mo(emy zawiera% transakcje 
wiadome wcze$niej pracownikom w*ramach informacji 

Post"puj 
w#a$ciwie
Pami!tajmy: naszym najcenniejszym 
maj&tkiem jest nasza wiarygodno$%, 
indywidualna jako osób i*zbiorowa jako 
" rmy. Post!powanie ka(dego pracownika 
daje $wiadectwo wiarygodno$ci ca#ej " rmy 
i*wp#ywa na reputacj! innych pracowników. 

P: W minion% sobot$ wieczorem widzia"am 
moj% szefow% z(rodzin% w(nowej restauracji. 
Ju! w(poniedzia"ek szefowa wr$czy"a mi 
rachunek wystawiony w(sobotni wieczór 
w(tej!e restauracji i(poleci"a rozliczy# go 
jako koszt s"u!bowy. Uwa!am, !e to nie 
w(porz%dku, ale obawiam si$ k"opotów, 
gdybym odmówi"a wykonania polecenia. 
Co mam zrobi#?

O:  Nale'y natychmiast POWIEDZIE' TO 
OTWARCIE! To zrozumia$e, 'e z$o'enie 
donosu na prze$o'onego wymaga pewnej 
odwagi. Smithfield gwarantuje pracownikom 
w+takiej sytuacji pe$n! ochron" przed 
wszelkimi formami odwetu. 

P:  Pracuj$ w(korporacyjnym dziale 
rachunkowo&ci. Otrzyma"am niedawno 
wiadomo&# od dziennikarza dodatku 
ekonomicznego powa!nego czasopisma 
z(pro&b% o rozmow$ na temat niektórych 
danych finansowych w(najnowszym raporcie 
naszego koncernu. Co mam zrobi#?

O:  Przed udzielaniem jakichkolwiek informacji 
prasie i+innym osobom z+zewn!trz nale'y 
porozumie# si" z g$ównym wiceprezesem 
d/s korporacji. Kto pyta, nie+b$!dzi!
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niejawnych. Przepisy prawa wielu krajów, w*tym Stanów 
Zjednoczonych, zakazuj& obrotu akcjami osobom maj&cym 
dost!p do informacji niejawnych. 

Kary za naruszenie tych przepisów s& bardzo surowe, 
a*same przepisy s& wielce skomplikowane. w*razie 
jakichkolwiek w&tpliwo$ci zwi&zanych z*ich stosowaniem 
nale(y zwraca% si! o pomoc do korporacyjnego dzia#u 
prawnego. 

Z wyj&tkiem przypadków, gdy uzyskano na to wcze$niejsz& 
zgod! g#ownego radcy prawnego pracownicy nie mog& 
sami inwestowa% na rynku kontraktów terminowych 
(z wyj&tkiem hedgingu na potrzeby gospodarstw 
prowadzonych osobi$cie) ani uczestniczy% w*transakcjach 
biznesowych, ekonomicznych lub "nansowych zbli(onej 
natury. Pracownicy, którym zale(y na mo(liwo$ci hedgingu 
na potrzeby osobi$cie prowadzonego gospodarstwa, 
powinni uzyska% zgod! bezpo$rednich prze#o(onych. 

Kontakty z,mediami i,z,inwestorami
Rozumiemy, (e jeste$my odpowiedzialni za regularne 
udost!pnianie wyczerpuj&cych, aktualnych, dok#adnych 
i*obiektywnych informacji o naszej dzia#alno$ci "nansowej 
i operacyjnej, a tak(e o naszej startegii i perspektywach. 
Koncern Smith"eld skrupulatnie przestrzega wymogu 
terminowego publikowania rzetelnych sprawozda' 
zgodnie z*przepisami o rynku papierów warto$ciowych 
oraz aktywnie informuje pras! i*spo#eczno$% inwestorów. 

Media
Korporacja Smith"eld bezwzgl!dnie musi przemawia% 
jednym g#osem. Wszystkie pytania od przedstawicieli 
mediów – zarówno prasy tradycyjnej, jak internetowych 
serwisów informacyjnych – nale(y kierowa% do g#ównego 
wiceprezesa d/s dzia#alno$ci korporacyjnej.

Spo%eczno#$ inwestorów
Dzia# relacji inwestorskich odpowiedzialni za 
przekazywanie informacji analitykom "nansowym oraz 
inwestorom instytucjonalnym i*indywidualnym oraz za 
udzielanie odpowiedzi na pytania. Informacje te obejmuj& 
dane na temat wyników "nansowych w*kwartalnych 
komunikatach spó#ki, dokumenty sk#adane w*urz!dach 
regulacyjnych oraz tre$% innych publikacji. Wszystkie 
pytania natury inwestycyjnej pochodz&ce od inwestorów 

instytucjonalnych i*indywidualnych lub od analityków 
"nansowych nale(y kierowa% do g#ównego wiceprezesa 
d/s dzia#alno$ci korporacyjnej.

Serwisy spo$eczno#ciowe
Serwisy spo#eczno$ciowe (Facebook, Twitter, YouTube) to 
pot!(ne narz!dzia komunikacji o zasi!gu wewn!trznym 
i*zewn!trznym. Te nowe, rozbudowane platformy 
do wspó#pracy internetowej zmieni#y sposób naszej 
pracy, daj&c nam nowe metody docierania do klientów, 
wspó#pracowników i*ca#ego $wiata. U(ywane w*m&dry 
sposób, pomog& nam zawi&za% mocniejsze i*bardziej 
owocne relacje. 

Jednak poniewa( s& to kana#y o tak pot!(nym zasi!gu, wi&(& 
si! z*nimi równie( pewne zagro(enia i*nowe obowi&zki 
dla pracowników. Pracownicy koncernu Smith"eld 
nie mog& korzysta% z*serwisów spo#eczno$ciowych do 
celów s#u(bowych, chyba (e uzyskali upowa(nienie do 
reprezentowania "rmy i*przestrzegaj& przy tym naszego 
Kodeksu serwisów spo#eczno$ciowych (Smith"eld Social 
Media Policy). Upowa(nienia takiego mo(e udzieli% dzia# 
dzia#alno$ci korporacyjnej, a*wszelkie pytania dotycz&ce 
naszych kodeksów i*wykorzystania materia#ów potencjalnie 
kwali"kowanych jako cudza w#asno$% intelektualna nale(y 
kierowa% do korporacyjnego dzia#u prawnego. Je(eli wiesz 
o jakichkolwiek nieprawid#owo$ciach, POWIEDZ O TYM 
OTWARCIE! 
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NASZE ZOBOWI)ZANIA WOBEC FIRMY

Smith" eld jest nie tylko wytwórc& znakomitych 
produktów dla klientów, lecz tak(e )ród#em utrzymania 
dla pracowników. Ponosimy wspóln& odpowiedzialno$% 
za ochron! i*w#a$ciw& dba#o$% o zasoby i*$rodki, dzi!ki 
którym nasza " rma mo(e dzia#a%*dalej. 

Zasoby % zyczne
Aktywa materialne koncernu Smith" eld, czyli 
nieruchomo$ci, pojazdy, sprz!t i*inny maj&tek ruchomy, 
to narz!dzia, które pozwalaj& nam wykonywa% prac!. 
Mamy obowi&zek chroni% te aktywa. Wiadome przypadki 
marnotrawienia i*niew#a$ciwego korzystania z*maj&tku 
koncernu nale(y zg#asza% prze#o(onemu lub osobom 
wskazanym w*sekcji MÓW OTWARCIE! tego Kodeksu.

Systemy informacyjne 
i,komunikacyjne
Pracownicy otrzymuj& do dyspozycji telefony, komputery, 
poczt! elektroniczn& i*g#osow& oraz inne elektroniczne 
narz!dzia pracy. Wszystkie te $rodki stanowi& w#asno$% 
" rmy b&d) s& przez ni& dzier(awione. Od pracowników 
oczekuje si! korzystania z*tych $rodków w*sposób 
profesjonalny, etyczny i*zgodny z*prawem, tak(e zgodny 
z*tre$ci& zasad korzystania z*elektronicznych i*g#osowych 
urz&dze' telekomunikacyjnych (Electronic and Voice 
Technology Use Policy). 

Koncern kontroluje dost!p do ca#ego sprz!tu 
i*wyposa(enia telekomunikacyjnego, jak komputery, 
oprogramowanie, e-mail, poczta g#osowa, sprz!t 
konferencyjny itp. i*zachowuje wobec niego pe#ni! praw. 
Komunikaty, dane i*informacje przesy#ane i*odbierane 
za pomoc& s#u(bowych $rodków stanowi& w#asno$% 
koncernu i*nie mo(na ich traktowa% jako prywatnych. 
Smith" eld zastrzega sobie prawo do monitorowania ca#ej 
komunikacji #&cznie z*korzystaniem z*Internetu i*(aden 
pracownik nie powinien uwa(a% swojej komunikacji za 
osobist& b&d) poufn&. w*szczególno$ci surowo zabrania 
si! korzystania z*Internetu i*poczty elektronicznej 
w*celu dost!pu do materia#ów pornogra" cznych lub 
naruszaj&cych dobre obyczaje. 

P: Na pulpicie kserokopiarki w(pokoju ksero 
znalaz"em wykaz obecnych pracowników 
s%siedniego dzia"u wraz z(proponowanymi 
podwy!kami wynagrodzenia. Co mam zrobi#?

O: Lista zawiera wa'ne i+poufne dane i+powinna 
by# chroniona. W$a%ciwym post"powaniem 
b"dzie odniesienie listy do kierownika lokalnego 
dzia$u kadr. Przeczytanych informacji nie nale'y 
ujawnia# nikomu z+firmy ani spoza niej.

P: Zauwa!y"em, !e jeden z(kolegów, wychodz%c 
na obiad, regularnie pozostawia odkryte na 
biurku poufne dane marketingowe. Co mam 
zrobi#?

O: Zwróci# mu uwag" i+w sposób taktowny 
zaproponowa#, by odchodz!c od biurka zawsze 
ukrywa$ dokumenty. Je%li to nie przyniesie 
efektu, trzeba si" zwróci# do prze$o'onego.

Post"puj 
w#a$ciwie
Wszyscy mo(emy mie% swój udzia# w*ochronie 
informacji poufnych:
• Zawsze przestrzegaj naszych zasad zarz&dzania 

dokumentacj& (Records Management 
Policy) i*zasad korzystania z*elektronicznych 
i*g#osowych urz&dze' telekomunikacyjnych 
(Electronic and Voice Technology Use Policy).

• Nigdy nie ujawniaj nikomu swoich hase#.
• Nigdy nie zostawiaj poufnych informacji 

w*miejscu, gdzie mog& tra" % w*r!ce 
niepowo#anych osób.

• Zamykaj system lub wylogowuj si! z*komputera, 
ilekro% komputer zostaje bez nadzoru.
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Dokumentacja biznesowa
Jeste$my zobowi&zani do prowadzenia dok#adnej 
i*kompletnej dokumentacji naszych dzia#a' 
biznesowych. Mamy te( obowi&zek chroni% i 
zachowywa% poufno$% informacji u(ywanych w 
naszym biznesie. Ksi!gowo$%, dokumentacja, konta i 
sprawozdania "nansowe "rmy Smith"eld s& cennymi 
sk#adnikami naszego maj&tku i musz&  by% prowadzone 
w miar! szczegó#owo, w*sposób odpowiedni i czasowy 
pokazywa% transakcje "rmy oraz pozostawa% w zgodzie z 
odpowiednimi  przepisami i uregulowaniami prawnymi, 
a tak(e z*ogólnie akceptowanymi w USA zasadami 
ksi!gowania i*wewn!trznym systemem kontroli "rmy 
Smith"eld .

“Zasady zarz&dzania dokumentacj& "rmy Smith"eld” 
zawieraj& przepisy dotycz&ce przechowywania 
wszystkich bie(&cych dokumentów biznesowych 
oraz pozbywania si! dokumentacji nieaktualnej. 
Do dokumentacji "rmy nale(& wszystkie emaile, 
bazy danych i dokumenty lub raporty, które zosta#y 
wykreowane, otrzymane lub utrzymywane w ramach 
dzia#alno$ci biznesowej  "rmy Smith"eld. W sk#ad 
dokumentacji "rmy mog& tak(e wchodzi% notatki 
indywidualne, kalendarze i dzienniki. Wszyscy 
pracownicy odpowiedzialni za utrzymywanie 
dokumentacji przechodz& szkolenie w zakresie tych 
zasad.

Dochodzenia organów pa(stwowych, 
wezwania i ujawnienia 
Od czasu do czasu "rma Smith"eld mo(e by% wezwana 
do przedstawienia dokumentów i innych informacji 
organom pa'stwowym lub w post!powaniu s&dowym. 
W takich sytuacjach Dzia# Prawny Smith"eld jest 
odpowiedzialny za to, (eby "rma spe#ni#a wymagania. 
Pracownicy, którzy*wezwani zostan& do wspó#pracy 
w przekazywaniu  dokumentów powinni to uczyni% 
bezzw#ocznie i*ca#kowicie. W przypadku powstania 
w&tpliwo$ci nale(y skontaktowa% si! z Dzia#em Prawnym 
Smith"eld. 

W$asno#' intelektualna, tajemnice 
zawodowe i informacje poufne 
Firma Smith"eld bardzo ceni swoj& w#asno$% 
intelektualn&, tajemnice zawodowe i informacje poufne. 
Respektujemy te( prawa do w#asno$ci intelektualnej 
innych. Ca#a w#asno$% intelektualna, któr& nasi 
pracownicy wykreuj&, wytworz&, opracuj&, odkryj& 
lub której s& autorami w okresie swego zatrudnienia 
w*Smith"eld, i która ma zwi&zek z tej "rmy biznesem, 
jest*wy#&czn& w#asno$ci& Smith"eld i musi by% 
odpowiednio ujawniona i przypisana "rmie Smith"eld. 
Pracownikom zabrania si! korzystania z  intelektualnej 
w#asno$ci Smith"eld w jakikolwiek sposób bez 
upowa(nienia lub w dzia#aniu niemaj&cym  na celu 
dobra "rmy Smith"eld. Tak(e jakiekolwiek korzystanie 
z w#asno$ci intelektualnej stron trzecich musi nast&pi% 
w ramach licencji lub na podstawie upowa(nienia 
w#a$ciciela.

Je(eli chodzi o tajemnice zawodowe i inne informacje 
poufne "rmy Smith"eld, niezwykle istotne jest, (eby 
nasi pracownicy utrzymywali je w g#!bokim sekrecie 
i*nie ujawniali ich lub stosowali poza "rm& bez ochrony 
umowy o poufno$ci. Pracownikom zabrania si! tak(e 
stosowania lub namawiania innych do wykorzystywania 
tajemnic zawodowych oraz informacji poufnych, które 
s& w#asno$ci& innych, jak np. dawnych pracowników 
czy konkurencji, bez upowa(nienia w#a$cicieli tych 
informacji. Pracownicy musz& te( bezwgl!dnie 
przestrzega% zobowi&zania do poufno$ci dotycz&cego 
informacji otrzymanych od stron trzecich  na podstawie 
umowy o poufno$ci i w zwi&zku z ich zatrudnieniem 
w*"rmie Smith"eld. 

Wszyscy pracownicy Smith"eld s& zobowi&zani do 
lojalno$ci w stosunku do tej "rmy. Je(eli zatrudnienie 
pracownika w Smith"eld sko'czy si! z jakiegokolwiek 
powodu, musi on natychmiast zwróci% b!d&c& w jego 
posiadaniu ca#& w#asno$% intelektualn&, a tak(e poufne 
informacje, tajemnice  zawodowe i inn& w#asno$% 
"rmy do Smith"eld. Taki pracownik ma te( obowi&zek 
nadal utrzymywa% w najg#!bszym sekrecie tajemnice 
zawodowe i inne poufne informacje "rmy Smith"eld. 
Nie wolno ich wykorzystywa% do (adnego celu, 
w#&czaj&c w to jakiekolwiek przedsi!wzi!cie biznesowe, 
nowe zatrudnienie lub inne zastosowanie komercyjne 
i*niekomercyjne.
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Odpowiedzialne zaanga(owanie w (ycie spo#eczno$ci lokalnych jest jedn& z zasadniczych warto$ci,le(&cych u 
podstaw dzia#ania " rmy Smith" eld. Nasze zobow&zania obejmuj& po$wi!cenie si! sprawie zdrowego funkcjonowania 
spo#eczno$ci lokalnych, w których operuja nasze zak#ady w kraju i za granic&. Przyk#adem mo(e by% Fundacja 
Smith" eld, wspieraj&ca edukacj! i mo(liwo$ci rozwoju na terenach wiejskich w ca#ej Ameryce, funduj&ca 
stypendia dla dzieci i wnuków b!dacych na utrzymaniu pracowników pe#noetatowych (zatrudnionych obecnie i 
emerytowanych) " rmy Smith" eld i przedsi!biorstw do niej nale(&cych. Nasze mi!dzynarodowe jednostki operacyjne 
wspieraj& szeroki wachlarz programów ukierunkowanych na potrzeby ludzi, którzy (yj& w naszym srodowisku i 
wokó# niego, przyczyniaj&c si! tym samym do rozwoju gospodarki lokalnej.

Podobnie jak ameryka'ski oddzia# " rmy Smith" eld, nasze " lie w innych krajach wspieraj& programy walki z g#odem, 
dzia#ania maj&ce na celu ochron! $rodowiska oraz walk! o lepszy dost!p do edukacji dla miejscowych dzieci i 
m#odzie(y. Wspomagamy tak(e inicjatywy na rzecz kultywowania bogatego dziedzictwa kulturowego lokalnych 
spo#eczno$ci. Inne inicjatywy dzia#alno$ci wolontariackiej to np. budowa domów dla rodzin w potrzebie oraz 
sponsorowanie dru(yn ochotniczej stra(y po(arnej i punktów pomocy medycznej.

Przedsiebiorstwa Smith" eld sa zach!cane do koordynowania takich dzia#a' i kontrybucji z dyrektorem ds. rozwoju 
zrównowa(onego (Chief Sustainability O(  cer).

ZOBOWI)ZANIA WOBEC SPO-ECZNO!CI LOKALNYCH
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DO KOGO SI. ZWRÓCI/

Jak ju( wspominano na stronie 3, MÓW OTWARCIE! to has#o, którym podkre$lamy prawo i*zarazem obowi&zek 
ka(dego pracownika, by zg#asza% prze#o(onym ka(de zachowanie stoj&ce w*sprzeczno$ci z*liter& i*duchem Kodeksu 
oraz by zadawa% pytania na temat jego tre$ci. Has#ocan MÓW OTWARCIE! mo(e by% realizowane na kilka sposobów:

1. Rozmowa z*prze#o(onym lub miejscowym kierownikiem dzia#u kadr. z*regu#y jest to najsprawniejsza metoda 
rozwi&zywania problemów. Je$li problemu nie uda si! rozwi&za% tym sposobem lub je$li zg#aszanie go t& drog& 
wi&(e si! z*dyskomfortem, nale(y u(y% jednej z*poni(szych opcji.

2. Rozmowa z*pracownikiem korporacyjnego dzia#u prawnego. Kontakt z*dzia#em prawnym jest mo(liwy pod 
numerem 1-757-365-3000 lub za pomoc& wiadomo$ci e-mail na adres compliance@smith& eld.com.

3. Je$li chodzi o problem zwi&zany dobrostanem zwierz&t z*ochron& $rodowiska w*rodzaju tych opisanych na 
stronach 8-10, nale(y porozumie% si! z*koordynatorem ds. ochrony $rodowiska na szczeblu " rmy lokalnej lub 
skorzysta% z*telefonu zaufania ds. etyki pod numerem w*USA 1-877-237-5270, PO 0-800-800-041.

4. W przypadku kwestii nag#ych lub gdy zachodzi potrzeba zg#oszenia anonimowego, mo(na skorzysta% z*telefonu 
zaufania ds. etyki w*USA 1-877-237-5270, PO 0-800-800-041. Doniesienia za po$rednictwem telefonu zaufania 
s& traktowane poufnie, mo(na je nawet sk#ada% anonimowo, aczkolwiek im wi!cej informacji zawiera zg#oszenie, 
tym wi!ksza jest szansa na podj!cie skutecznych kroków. Ka(de zg#oszenie naruszenia Kodeksu dokonane za 
po$rednictwem telefonu zaufania jest szczegó#owo badane. 

PRZYPOMNIENIE: 
Ka(dy pracownik zg#aszaj&cy pytania i*problemy 

jednym z*wymienionych sposobów korzysta z*pe#nej 
ochrony przed szykanami. Bez wzgl!du na wybran& 
metod! zg#oszenia, koncern Smith" eld docenia wol! 

pracownika, by MÓW OTWARCIE! Dzi!ki tej pomocy, 
jak& jest szybkie zg#aszanie problemów, mo(emy 
realizowa% nasz& koncepcj! etycznego biznesu.
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ZAKO0CZENIE

Na nas wszystkich ci&(y obowi&zek, by dzia#a% etycznie i*w pe#nej zgodno$ci z*niniejszym Kodeksem oraz z*przepisami 
prawa. Ka(dego, kto ten obowi&zek zaniedba, spotkaj& surowe konsekwencje. Mog& one obejmowa% nawet zwolnienie 
z*pracy. 

Kodeks obowi&zuje wszystkie dzia#y koncernu Smith"eld, wszystkie oddzia#y oraz spó#ki zale(ne krajowe i*zagraniczne, 
a*tak(e partnerstwa i*spó#ki joint-venture, w*których Smith"eld posiada wi!kszo$ciowy udzia# lub miejsca w*zarz&dzie. 

Niniejszy Kodeks etyki pracy wyznacza formalne oczekiwania obowi&zuj&ce ka(dego pracownika, dopóki jest zatrudniony 
przez koncern. Niektóre z*postanowie' s& wi&(&ce nawet wobec osób (na przyk#ad osób maj&cych dost!p do informacji 
poufnych), które odejd& z*pracy Smith"eld dobrowolnie lub nie. Wszelkie pytania i*problemy dotycz&ce przestrzegania tego 
Kodeksu lub oceny post!powania innych w*jego $wietle nale(y kierowa% do osób wskazanych w*sekcji MÓW OTWARCIE!

Je$li przepis prawa koliduje z*tre$ci& zasad wewn!trznych lub Kodeksu, nale(y przestrzega% przepisu prawa, ale je$li 
z*Kodeksem k#óci si! miejscowy zwyczaj lub zasady, Kodeks ma wobec nich pierwsze'stwo. 





Korporacyjny Dzia# prawny 
i(Dzia# audytu wewn"trznego
USA 1-757-365-3000
Kontakt w(sprawie zgodno$ci z(przepisami 
compliance@smith" eld.com
Darmowe numery linii telefonicznych
USA:                       1-877-237-5270
POLSKA:               0-800-800-041
RUMUNIA:               0-800-800-053
WIELKA BRYTANIA:  0808-234-6950
Wszystkie numery linii telefonicznych s! bezp"atne i zostan! przekazane do Smith# eld 
Foods, Inc. U.S.A. do przegl!du i badania. Nasze linie telefoniczne s! poufne, a 
telefony s! obierane przez niezale$n! # rm% telefoniczn! z operatorami dost%pnymi 
przez 24 godziny na dob%.W przypadku po"!cze& mi%dzynarodowych podany 
zostanie prompt do wybrania opcji w j%zyku angielskim lub po"!czenia z operatorem 
mówi!cym j%zykiem osoby dzwoni!cej. Osoby wykonuj!ce mi%dzynarodowe 
po"!czenia us"ysz! równie$ prompt o wyra$eniu zgody przez osob% dzwoni!c! na 
przekazanie danych poza granice kraju. Niezale$nie od kraju, z którego wykonywane 
jest po"!czenie, wszystkie informacji linii telefonicznych s! utrzymywane i 
przekazywane zgodnie z przestrzeganiem ochrony danych pracowników.

Nikt nie ma prawa stosowa" #adnych szykan ani posuni$" odwetowych w%stosunku 
do pracownika, który zg&osi& problem!

DO KOGO SI. ZWRÓCI/
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