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WIADOMOŚĆ OD NASZEGO 
DYREKTORA GENERALNEGO
Szanowni Współpracownicy,
W Bunge wykorzystywanie naszego pełnego potencjału oznacza, że 
ponosimy odpowiedzialność za najwyższe standardy etyczne oraz 
uczciwość. Działamy w ważnym celu: staramy się łączyć rolników i 
konsumentów, aby dostarczać bezpieczne oraz wydajne produkty z 
zakresu żywności i pasz – z miejsc, w których rosną, aż po miejsca, w 
których są potrzebne. Jako że polegają na nas miliony osób, sposób, w 
jaki prowadzimy naszą działalność, definiuje również naszą reputację 
oraz przyszłość, zarówno w oczach klientów, jak i udziałowców oraz 
współpracowników. 

Kodeks postępowania Bunge („Kodeks”) został zaprojektowany w 
taki sposób, aby służył jako przewodnik pomagający zrozumieć 
odpowiedzialność pracowników za prowadzenie biznesu w etyczny 
oraz zgodny z prawem sposób. Zawarto w nim normy codziennego 
postępowania, które odzwierciedlają główne wartości naszej firmy, a także 
obowiązujące nas przepisy, rozporządzenia i zasady. Prosimy przeczytać 
cały Kodeks i stale postępować zgodnie z jego wytycznymi oraz zadawać 
pytania, jeśli coś jest niejasne. 

Z łatwością można zauważyć, że kodeks kładzie nacisk na naszą kulturę 
otwartości. Skuteczne zespoły są przejrzyste oraz oparte na współpracy i 
komunikacji, dlatego zachęcamy pracowników do zabierania głosu, jeśli 
coś sprawia, że nie czują się komfortowo. Kodeks zapewnia zasoby, które 
pozwalają odnieść się do pojawiających się wątpliwości. Zaangażowanie 
na rzecz postępowania zgodnego z oczekiwaniami zawartymi w Kodeksie 
ma podstawowe znaczenie dla sukcesu naszej firmy oraz jej wartości, którą 
tworzymy dla wszystkich naszych udziałowców na tym stale zmieniającym 
się, globalnym rynku. 

Z wyrazami szacunku

Greg Heckman 
Dyrektor generalny
Bunge Limited
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Działanie w oparciu o najwyższe 
standardy etyki i uczciwości, 

niezależnie od miejsca, sprawia, 
że nasi klienci, udziałowcy, 

pracownicy i inne podmioty 
mają wiarę w naszą firmę i jej 

przyszłość, co stanowi podstawę 
naszej reputacji.
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KIERUJEMY SIĘ WARTOŚCIAMI

Od samego początku działalność Bunge odzwierciedlała nasze wartości. Są to podstawowe wytyczne dla każdego pracownika 
oraz standardy, według których działamy.

Uczciwość – Nasze działania opierają się na zasadach uczciwości i sprawiedliwości. 

Praca zespołowa –  Cenimy umiejętności osobiste i pracujemy jako zespół dla dobra firmy Bunge i jej udziałowców.

Wartości społeczne –  Wspieramy rozwój osobisty, społeczny i gospodarczy oraz działamy na rzecz 
środowiska naturalnego.

Przedsiębiorczość – Cenimy inicjatywę u osób, które wykorzystują możliwości i osiągają wyniki.

Otwartość i zaufanie –  Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i opinie innych. Ufamy naszym współpracownikom.
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•  Nasz Kodeks postępowania
•  Czego się ode mnie oczekuje?
•  Czego należy oczekiwać od kierownictwa?
•  Zgłaszanie pytań i wątpliwości

WSTĘP
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 NASZ KODEKS POSTĘPOWANIA
W firmie Bunge stajemy przed jednym z największych wyzwań na świecie, jakim jest zapewnienie zrównoważonego źródła 
żywności dla rosnącej populacji. Niniejszy Kodeks postępowania („Kodeks”) zawiera wytyczne dotyczące tego, jak postępować 
etycznie i zgodnie z prawem podczas pełnienia tego niezwykle ważnego obowiązku, w każdym miejscu, zawsze. Zawarto 
w nim normy codziennego postępowania, które odzwierciedlają główne wartości naszej firmy, a także obowiązujące nas 
przepisy, rozporządzenia i zasady.

Wszyscy członkowie społeczności Bunge, czy to pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu, niepełnym wymiarze czasu 
lub tymczasowi, mają obowiązek przestrzegać naszego Kodeksu, wszystkich zasad postępowania naszej firmy oraz przepisów 
prawa obowiązujących na obszarze działania Bunge. Nasz Kodeks reguluje także wszystkie działania podejmowane przez 
Radę Dyrektorów w imieniu Bunge. Przestrzegania Kodeksu oczekujemy także od wszystkich konsultantów, wykonawców 
lub innych partnerów biznesowych działających na rzecz firmy Bunge.

Nasz Kodeks ma na celu pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji; nie obejmuje on jednak wszystkich sytuacji. Kodeks 
nie zawiera szczegółowych informacji dotyczących każdego wymogu prawnego obowiązującego Bunge i nie obejmuje 
wszystkich firmowych lub miejscowych zasad i procedur. Może okazać się, że zasady lub przepisy prawa w danym 
miejscu lub podmiocie gospodarczym są bardziej rygorystyczne niż te określone w naszym Kodeksie. W razie wątpliwości 
dotyczących Kodeksu, polityki i procedur firmy lub obowiązujących przepisów prawa prosimy o zapoznanie się z sekcją 
Zgłaszanie pytań i wątpliwości.

Słowa „Bunge” lub „firma” oznaczają Bunge Limited, jej podmioty zależne, których Bunge jest wyłącznym właścicielem lub posiada 
udział większościowy, oraz podmioty stowarzyszone i przedsięwzięcia joint venture kontrolowane przez Bunge. Słowa „pracownik”, 
„Państwo” lub „pracownicy” i „my” dotyczą dyrektorów, kierowników i pracowników Bunge, chyba że określono inaczej.

CZEGO SIĘ ODE MNIE 
OCZEKUJE?
Reputacja Bunge jako uczciwej firmy wywodzi się z decyzji 
podejmowanych przez każdego z nas, w każdym miejscu, 
codziennie. Jako pracownicy mamy obowiązek zapoznać  
się z Kodeksem, zasadami firmy i przepisami prawa oraz  
przestrzegać ich. 

Nie wolno ukrywać faktu naruszenia Kodeksu, polityki firmy 
lub przepisów prawa przez inną osobę. Nigdy nie należy 
zlecać lub zezwalać osobie trzeciej na działanie w imieniu 
Bunge, które naruszyłoby Kodeks, politykę firmy lub przepisy 
prawa.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące kwestii 
poruszonych w niniejszym Kodeksie należy niezwłocznie 
zgłosić. Jeśli zauważyli Państwo coś niepokojącego lub nie 
są Państwo pewni, jak należy postąpić, proszę zapoznać się 
z sekcją Zgłaszanie pytań i wątpliwości.

ETYKA / W KAŻDYM MIEJSCU / KAŻDEGO DNIA

2



 CZEGO NALEŻY OCZEKIWAĆ OD KIEROWNICTWA?
Chociaż obowiązek przestrzegania Kodeksu dotyczy każdego, nad kierownictwem ciąży jeszcze większa odpowiedzialność. 
Kierownicy muszą świecić przykładem i tworzyć środowisko pracy, w którym podwładni rozumieją swoje obowiązki 
wynikające z Kodeksu, polityki firmy i przepisów prawa, a ponadto mogą zgłaszać pytania lub wątpliwości bez obaw przed 
negatywnymi konsekwencjami. Jeśli zajmują Państwo stanowisko kierownicze i nie są pewni, jak odpowiedzieć na zadane 
przez pracownika pytanie lub jak zareagować na zgłoszoną kwestię, proszę odnieść się do zasobów podanych w niniejszym 
Kodeksie. Kierownikom nie wolno pod żadnym pozorem wszcząć lub zezwolić, aby wszczęto działania odwetowe wobec 
pracownika, który w dobrej wierze zgłosił podejrzenie niewłaściwego postępowania.

ZGŁASZANIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI
Jak uzyskać odpowiedź na pytanie, którego nie poruszono w niniejszym Kodeksie?
Chociaż Kodeks porusza wiele kwestii, nie omawia wszystkich ani nie zawiera odpowiedzi na każde możliwe pytanie. Kodeks 
wyznacza jedynie podstawowe zasady działania. W przypadku pytań dotyczących Kodeksu, polityki firmy lub przepisów prawa 
mogą Państwo skorzystać z zasobów określonych poniżej. W razie pojawienia się wątpliwości co do tego, jak najlepiej postąpić 
w danej sytuacji, zawsze należy poprosić o pomoc. 

Czemu zgłaszanie wątpliwości jest tak ważne?
Niezwłoczne zgłoszenie podejrzenia niewłaściwego postępowania pomoże chronić reputację firmy Bunge. Jeśli mają Państwo 
wątpliwości odnośnie nieetycznego zachowania lub podejrzenie, że dokonano naruszenia Kodeksu, polityki firmy lub przepisu 
prawa, należy to niezwłocznie zgłosić. 

Komu należy zgłosić wątpliwości lub niewłaściwego zachowanie?
Bunge zapewnia wiele zasobów, z których mogą Państwo skorzystać w przypadku pytań lub wątpliwości. W dowolnym 
momencie mogą Państwo zgłosić pytania lub wątpliwości:

•	 kierownikowi lub zaufanemu kierownikowi,
•	 w dziale kadr,
•	 w dziale prawnym,
•	 w dziale ds. globalnej etyki i zgodności z przepisami („GEC”) lub
•	 za pośrednictwem naszej Infolinii.

Wielojęzyczna Infolinia jest dostępna na stronie https://bunge.gan-compliance.com/caseReport, a także pod bezpłatnym numerem 
1-888-691-0773 lub 1-866-921-6714 dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. Lista bezpłatnych numerów telefonu dla poszczególnych 
krajów znajduje się pod adresem https://bunge.gan-compliance.com/caseReport.
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Infolinia jest obsługiwana przez personel niezależnego zewnętrznego 
dostawcy. Jest dostępna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. 
Choć kontaktujące się osoby są zachęcane do przekazania identyfikujących 
ich danych, przejmowane są także anonimowe zgłoszenia, jeśli 
jest to dozwolone przez lokalne przepisy prawa. Zgłoszenia będą 
traktowane jako poufne w możliwym zakresie, na jaki pozwala potrzeba 
przeprowadzenia odpowiedniego dochodzenia i rozwiązania problemu. 
Zgłoszenia anonimowe będą rozpatrywane w możliwym zakresie w oparciu  
o przekazane informacje. 

Na Infolinię można zadzwonić w dowolnym momencie w celu zgłoszenia 
kwestii, takich jak:

•	 Kradzież, oszustwo lub nieuczciwe zachowanie,
•	 Łapówkarstwo lub korupcja,
•	 Konflikt interesów,
•	 Molestowanie lub dyskryminacja,
•	 Błędy księgowe lub finansowe,
•	 Bezpieczeństwo i higiena pracy,
•	 Zażywanie narkotyków w pracy lub nadużywanie alkoholu,
•	 Przemoc lub groźby,
•	 Naruszenia Kodeksu, polityki firmy lub przepisów prawa.

Zgłaszanie wątpliwości w dobrej wierze i brak 
działań odwetowych
Bunge tworzy środowisko, w którym pracownicy mogą swobodnie zgłaszać 
znane lub podejrzane przypadki niewłaściwego zachowania lub naruszenia 
polityki firmy lub przepisów prawa, bez obaw przed odwetem. Bunge 
surowo zabrania odwetu wobec kogokolwiek, kto w dobrej wierze zwraca 
uwagę na problem. 

 

Bunge surowo zabrania działań odwetowych wobec osób, które w dobrej wierze zgłosiły 
problem lub uczestniczą w dochodzeniu – oznacza to, że pracownicy mogą swobodnie 
zgłaszać wątpliwości, bez obaw, że odbije się to negatywnie na ich zatrudnieniu. Nasza 
polityka dotycząca zakazu działań odwetowych chroni każdego, kto zgłasza problem  
w dobrej wierze, nawet jeśli zgłoszenie okaże się błędne. 

WAŻNE

ETYKA / W KAŻDYM MIEJSCU / KAŻDEGO DNIA

4



Alisha uważa, że kierownik polecił jej wykonanie 
czynności, które stanowią naruszenie Kodeksu 
postępowania. Co powinna zrobić?

Alisha powinna przedstawić kierownikowi wątpliwości. Jeśli 
odpowiedź kierownika nie jest zadowalająca lub jeśli Alisha 
nie czuje, że może swobodnie rozmawiać z kierownikiem, 
powinna skierować wątpliwości do innych zasobów z listy 
zawartej w sekcji Zgłaszanie pytań i wątpliwości. 

Pytania i odpowiedzi

Dochodzenia i działania dyscyplinarne
Bunge niezwłocznie odpowie na zgłoszenia niewłaściwego zachowania. Pracownicy mogą zostać poproszeni o pomoc  
w dochodzeniu w sprawie niewłaściwego postępowania. Zawsze należy współpracować, dostarczając pełnych i dokładnych 
informacji w zakresie dochodzenia.

Każdy, kto dopuści się naruszenia Kodeksu, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i poddany stosownym działaniom 
dyscyplinarnym, aż po rozwiązanie stosunku pracy. Dokonanie zgłoszenia w złym zamiarze lub bezpodstawne oskarżenie 
stanowią niewłaściwe postępowanie na mocy niniejszego Kodeksu. 
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•  Szacunek w miejscu pracy
•  Bezpieczeństwo i higiena pracy
•  Sprawiedliwe praktyki zatrudnienia

TROSKA  
O WSPÓŁPRACOWNIKÓW
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John pracuje w zakładzie przetwórstwa soi firmy 
Bunge. Podczas chodzenia mocno kuleje. Grupa 
współpracowników szydzi z niego, naśladujące jego 
kulenie i czyniąc złośliwe uwagi. Johnowi nie podoba się 
traktowanie jego współpracowników. Co powinien zrobić?  

John powinien zgłosić zachowanie swojemu 
kierownikowi lub skorzystać z innych zasobów 
określonych w sekcji Zgłaszanie pytań i wątpliwości. 
Bunge zbada zgłoszenie Johna i zaradzi sytuacji.

 SZACUNEK W MIEJSCU PRACY 
Różnorodność
Różnorodność pracowników to jedna z najważniejszych 
cech naszej firmy. Bunge stymuluje atmosferę otwartości, 
zaufania oraz inkluzywności, okazując szacunek dla 
różnorodności talentów, umiejętności, korzeni  
i doświadczeń, które definiują każdą osobę. Wszyscy 
powinniśmy zachowywać się sprawiedliwie względem 
siebie, szanując wyjątkowe osiągnięcia innych. 

Dyskryminacja 
Bunge zabrania jakichkolwiek form bezprawnej 
dyskryminacji wobec pracowników lub kandydatów na 
stanowisko. W związku z powyższym wszelkie decyzje 
dotyczące pracy, takie jak zatrudnienie, przyznanie 
awansu lub premii muszą być podejmowane bez 
względu na chronione prawem cechy. Chociaż cechy 
te mogą być różne zależnie od miejscowych przepisów 
prawa, zazwyczaj obejmują rasę, kolor skóry, religię, płeć, 
narodowość, obywatelstwo, wiek, niepełnosprawność, 
orientację seksualną, służbę wojskową lub status weterana 
wojskowego oraz stan cywilny.

Molestowanie 
Bunge tworzy środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy są traktowani z godnością i szacunkiem. Firma nie toleruje 
bezprawnego molestowania w jakiejkolwiek formie. Molestowanie oznacza zachowanie związane z prawnie chronionymi 
cechami osobowymi, które czyni środowisko pracy nieprzyjaznym lub szkodliwym. Wśród przykładów molestowania 
znajdują się: obraźliwe lub poniżające uwagi lub żarty, propozycje o podtekście seksualnym lub niestosowny wizerunek. 
Molestowanie może mieć wiele źródeł, w tym współpracownicy, kierownicy, klienci lub dostawcy, i może odbywać się  
na tle seksualnym lub innym. 

Jeśli padli Państwo ofiarą dyskryminacji lub molestowania lub zaobserwowali tego typu proceder, proszę natychmiast zgłosić 
sytuację, korzystając z zasobów określonych w sekcji Zgłaszanie pytań i wątpliwości. Proszę pamiętać, że Bunge nie toleruje 
działań odwetowych wobec osób zgłaszających problem w dobrej wierze.

Pytania i odpowiedzi
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Prywatność pracowników
Bunge szanuje prywatność pracowników i chroni  
wszelkie dane osobowe i poufne gromadzone przez firmę  
na potrzeby działania lub w celach prawnych, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poufności 
danych. Osoby mający dostęp do danych osobowych 
pracowników, takich jak państwowe numery 
identyfikacyjne lub dokumentacja medyczna, muszą 
przestrzegać wszelkich obowiązujących zasad  
i przepisów dotyczących prywatności, ochrony danych 
oraz gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania tego typu 
danych. 

Chociaż nasza firma szanuje prywatność pracowników, 
Bunge zastrzega prawo do sprawdzenia własności firmowej, 
takiej jak komputery, nagrania rozmów telefonicznych, 
szafki, wiadomości e-mail, pliki, dokumenty biznesowe  
i stanowiska pracy. O ile obowiązujące prawo nie stanowi 
inaczej, nie należy oczekiwać prywatności podczas 
korzystania z firmowych usług lub urządzeń. 

Przed zabraniem głosu warto zadać sobie następujące pytania:

�  Czy moje słowa i działania wyrażają szacunek dla innych?
�  Czy moje słowa i działania ukazują mnie jako osobę zdolną do pracy w zespole?
�  Czy moje słowa i działania wydają się obraźliwe lub stanowią formę zastraszania?

WAŻNE

ETYKA / W KAŻDYM MIEJSCU / KAŻDEGO DNIA

8



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA 
PRACY  
Bezpieczne warunki pracy
W Bunge żadne zadanie nie jest na tyle ważne lub pilne,  
aby pominąć zasady bezpieczeństwa. Nasza firma dba  
o środowisko pracy wolne od wypadków, wdrażając 
zasady bezpieczeństwa we wszystkich lokalizacjach i 
ciągle je usprawniając. Niezależnie od miejsca lub rodzaju 
wykonywanej pracy, bezpieczeństwo należy stawiać na 
pierwszym miejscu. Musimy przestrzegać wszystkich zasad 
firmy Bunge, a także obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Nigdy nie będziemy stawiać 
produkcji lub zysków ponad bezpieczeństwo.

Wszelkie wypadki lub okoliczności, które mogłyby zagrozić 
bezpieczeństwu lub higienie pracy, należy niezwłocznie 
zgłaszać kierownikowi lub innym podmiotom lub osobom 
określonym w sekcji Zgłaszanie pytań i wątpliwości. 
Więcej informacji i porad można znaleźć w Globalnej polityce 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w Globalnych zasadach 
dotyczących bezpieczeństwa.

Przemoc w miejscu pracy
Bunge nie toleruje przemocy w miejscu pracy, w tym gróźb, 
zastraszania i aktów przemocy. Zabrania się wnoszenia broni 
na teren zakładów Bunge lub posiadania broni w miejscu 
pracy. Jeśli będą Państwo świadkami lub ofiarami przemocy, 
proszę niezwłocznie zgłosić zdarzenie informując o nim 
kierownika lub korzystając z zasobów określonych w sekcji 
Zgłaszanie pytań i wątpliwości. 

Nadużywanie substancji
Przychodząc do pracy pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków, zagrażają Państwo sobie i bezpieczeństwu 
innych. Pracownikom zabrania się posiadania lub zażywania 
w miejscu pracy alkoholu, nielegalnych narkotyków, 
substancji kontrolowanych lub niewłaściwie użytych leków 
dostępnych na receptę lub bez recepty, a także pracy pod 
wpływem wyżej wspomnianych substancji. 
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Sprzęt produkcyjny ma niesprawny zawór odcinający, 
którego wymiana zajmie wiele dni. Kierownik Gustawa 
kazał mu zachować ostrożność i dalej korzystać  
z maszyny, aby nie opóźnić produkcji. Gustaw nie 
uważa, aby był to dobry pomysł. Co powinien zrobić? 

Gustaw ma rację. Żadne zadanie nie jest na tyle ważne 
lub pilne, aby pominąć zasady bezpieczeństwa. Gustaw 
powinien zgłosić sytuację innemu kierownikowi lub 
skorzystać z zasobów określonych w sekcji Zgłaszanie 
pytań i wątpliwości. 

 

Pytania i odpowiedzi

SPRAWIEDLIWE PRAKTYKI ZATRUDNIENIA
Firma Bunge dba o prawa pracowników, przestrzegając wszelkich przepisów dotyczących płac i godzin pracy obowiązujących 
w miejscach jej działania. Bunge uznaje także prawo pracowników do zrzeszania się. Nasza firma oczekuje, że jej partnerzy 
biznesowi i dostawcy będą działać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie, dbając o prawa człowieka, traktując 
swoich pracowników z szacunkiem i godnością oraz przestrzegając wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących 
zatrudnienia. Nie będziemy współpracować z dostawcami, którzy świadomie zatrudniają lub wykorzystują dzieci lub stosują 
pracę przymusową. Więcej informacji i porad można znaleźć w Globalnej polityce zatrudniania.
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•  Chronienie majątku firmy
•  Systemy informatyczne i komunikacyjne
•  Poufne dane i własność intelektualna
•  Konflikty interesów
•  Prezenty i rozrywka

TROSKA O NASZĄ FIRMĘ
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 CHRONIENIE AKTYWÓW FIRMY 
Jako pracownicy mamy obowiązek chronić i odpowiedzialnie 
wykorzystywać majątek firmy, aby uniknąć strat, szkód, kradzieży 
oraz nieupoważnionego lub zbędnego użytkowania. Majątek 
firmy obejmuje fizyczne składniki, takie jak zakłady, zasoby, sprzęt, 
inwentarz, pojazdy i fundusze. W skład majątku firmy wchodzą 
także wartości niematerialne, takie jak poufne i zastrzeżone dane, 
własność intelektualna oraz systemy informatyczne. Dbajmy  
o powierzony nam majątek firmy Bunge, wykorzystujmy  
go skutecznie i chrońmy go przed nieupoważnionym 
wykorzystaniem. Musimy obchodzić się z funduszami firmy  
w sposób uczciwy i zgodny z obowiązującą polityką. 

Przykłady niewłaściwego wykorzystania zasobów firmy: użycie produktów lub zasobów 
do własnych celów, płacenie firmową kartą kredytową za wydatki osobiste oraz 
przywłaszczenie majątku poprzez oszustwo lub defraudację.

WAŻNE

Deborah i kolega z pracy Martin korzystają z jego 
własnego samochodu, aby udać się na lunch poza 
biurem firmy. W drodze powrotnej Martin zatrzymuje 
się na stacji, aby zatankować, i płaci firmową kartą 
kredytową. Gdy Deborah zgłasza wątpliwości, Martin 
mówi, że kupuje paliwo na firmową kartę dopiero 
drugi raz. Mówi, że „należy mu się”, bo nie dostaje 
wynagrodzenia za dodatkowe przepracowane godziny. 
Co powinna zrobić Deborah? 

Bunge oczekuje, że pracownicy będą wykorzystywać 
zasoby firmy w sposób uczciwy. Deborah ma rację,  
że Martin nie powinien zapłacić firmową kartą za osobiste 
zakupy. Powinna zgłosić niewłaściwe wykorzystanie 
zasobów firmy. W tym celu Deborah może skorzystać 
z zasobów określonych w sekcji Zgłaszanie pytań  
i wątpliwości.

Pytania i odpowiedzi
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 SYSTEMY INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE
Odpowiednie wykorzystanie technologii firmowej
Bunge dostarcza nam szereg zasobów technologicznych mających na celu wspomóc nas w codziennej pracy i zwiększyć 
skuteczność firmy. Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę powierzonych nam zasobów i technologii, takich jak laptopy, telefony 
komórkowe, tablety i oprogramowanie. Każdy z nas ma obowiązek zapobiegać uszkodzeniu i utracie wspomnianych wyżej 
zasobów lub też nieupoważnionemu dostępowi do nich. Jeśli jest to konieczne, zasoby technologiczne można wykorzystać  
do celów osobistych wyłącznie w ograniczonym i stosownym zakresie. Korzystanie z zasobów firmowych nie może 
przeszkadzać w wykonywaniu obowiązków pracowniczych wobec Bunge ani naruszać polityki firmowej. 

Surowo zabrania się korzystania z systemów firmowych (w tym poczty e-mail, komunikatorów internetowych, Internetu 
lub witryny Bunge) do celów niezgodnych z prawem, nieetycznych lub sprzecznych z niniejszym Kodeksem lub polityką 
firmową. Więcej informacji na temat korzystania z zasobów technologicznych firmy można znaleźć w Polityce dotyczącej 
komunikacji elektronicznej.

Media społecznościowe
Media społecznościowe znacznie zmieniły sposób, w jaki 
udostępniamy informacje. Stwarzają nowe możliwości 
komunikacji i współpracy, jednak zwiększają także ryzyko 
ponoszone przez Bunge. Na świecie istnieją przepisy 
regulujące zakres informacji, które nasza firma może 
opublikować na temat siebie i naszych produktów. 
Jeśli Państwa funkcja w firmie ma związek z mediami 
społecznościowymi, muszą Państwo przestrzegać 
obowiązujących zasad i wytycznych działu prawnego lub 
działu ds. komunikacji.

Należy pamiętać, że wiadomości elektroniczne (takie jak e-mail, wiadomości 
tekstowe lub publikacje internetowe) stanowią permanentne, podatne  
na rozpowszechnianie zapisy, które mogą wpłynąć na reputację naszej firmy. 
Wszelkie pytania dotyczące tego, komu należy zgłosić daną kwestię lub czy jest 
to właściwe, należy kierować do działu ds. komunikacji lub innych podmiotów 
określonych w sekcji Zgłaszanie pytań i wątpliwości. 

WAŻNE
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Magda czyta blogi z recenzjami produktów spożywczych. 
W jednym wpisie bloger ostro krytykuje produkt Bunge. 
Magda uważa, że przedstawione tam uwagi są niezgodne 
z prawdą i przedstawiają firmę Bunge w złym świetle. 
Postanawia bronić firmy na własnym blogu. Uważa,  
że jest w stanie przedstawić mocne argumenty, ponieważ 
ma dostęp do wewnętrznych materiałów badawczych 
niedostępnych poza firmą Bunge. Czy jest to słuszny 
sposób postępowania?

Nie. Informacje takie jak wyniki badań są poufne i stanowią 
własność firmy; tego typu aktywa należy chronić, a nie 
publikować w Internecie. Magda powinna skontaktować 
się z działem ds. komunikacji, który zdecydowałby, 
jak należy zareagować. Pozostawiając kwestię relacji 
publicznych dedykowanemu zespołowi, pomagamy 
tworzyć spójny wizerunek firmy Bunge i jej produktów.

POUFNE DANE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Poufne dane
Mamy obowiązek chronić poufne dane Bunge. Poufne dane można wykorzystywać wyłącznie do celów biznesowych,  
a ujawniać tylko osobom upoważnionym, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na informacje. Ponadto każdy z nas  
ma obowiązek utrzymać w tajemnicy wszelkie niepubliczne informacje o osobach trzecich, które uzyskano w ramach 
stosunków biznesowych. Obowiązek zachowania poufności trwa również po ustaniu zatrudnienia w firmie Bunge. Te same 
wytyczne mają zastosowanie w przypadku kontaktów z osobami z wewnątrz naszej organizacji, a także spoza niej. Należy 
udostępniać poufne dane tylko tym osobom wewnątrz Bunge, które wymagają tych informacji do działania. Proszę zadbać 
o zabezpieczenie terenu firmy, komputerów, dokumentów oraz innych tajnych materiałów, aby chronić poufne dane przed 
ujawnieniem. Ponadto należy unikać omawiania poufnych informacji w miejscach, w których mogą zostać podsłuchane,  
w tym w restauracjach, ubikacjach, taksówkach, samolotach, windach lub pomieszczenia wspólnego użytku na terenie firmy.

Jeśli napotkają Państwo przepisy lub zasady, które wymagają ujawnienia poufnych danych, proszę skontaktować się z działem 
prawnym w celu uzyskania porady. Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce ochrony poufnych danych i Polityce firmy 
dotyczącej ujawniania informacji. 

Własność intelektualna
Musimy chronić i egzekwować prawa własności intelektualnej naszej firmy. Własność intelektualna to wytwory umysłu, takie 
jak patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, wynalazki lub procesy. Prawo chroni nasze prawo do tego typu własności  
w takim samym stopniu, jak prawo do fizycznych składników naszego majątku. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, prawa 
do wszelkiej własności intelektualnej utworzonej z użyciem materiałów firmowych, podczas pracy w firmie, na koszt firmy lub 
w ramach obowiązków pracowniczych należą do Bunge. Tak samo, jak oczekujemy poszanowania naszych praw własności 
intelektualnej, musimy przestrzegać praw innych, w tym licencji lub podobnych umów. Więcej informacji można znaleźć  
w sekcji Sprawiedliwe traktowanie innych poniżej.

 Pytania i odpowiedzi
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KONFLIKT INTERESÓW
Musimy zawsze kierować się interesem firmy Bunge. Konflikt 
interesów ma miejsce wówczas, gdy cele osobiste, w tym naszej 
rodziny, przyjaciół i znajomych, mogą zagrozić naszej zdolności do 
podejmowania rozsądnych, obiektywnych decyzji na rzecz firmy 
Bunge. 

Nie sposób określić w niniejszym Kodeksie wszystkich czynności, 
które mogą doprowadzić do pozornego lub rzeczywistego konfliktu 
interesów. Poniższe sekcje przedstawiają najczęstsze sytuacje,  
w których może dojść do konfliktu. 

Zatrudnienie i stosunki biznesowe poza firmą
Każdy z nas ma obowiązek dołożyć starań, aby zatrudnienie poza 
firmą Bunge nie wpłynęło negatywnie na wyniki w pracy ani nie 
prowadziło do konfliktów interesów. Są Państwo zobowiązani 
informować kierownika o dodatkowym zatrudnieniu. Osobie 
zatrudnionej w naszej firmie nie wolno podejmować pracy jako 
dyrektor, kierownik, konsultant lub pracownik w jakimkolwiek 
charakterze w innej firmie, która stanowi konkurencję dla Bunge, 
a także w firmie, która prowadzi (lub zamierza prowadzić) interesy 
z Bunge, bez wcześniejszej pisemnej zgody przełożonego, działu 
prawnego lub GEC.

 
Poufne informacje to niepubliczne informacje, które mogą zostać wykorzystane przez 
konkurencję lub których publikacja może wpłynąć niekorzystnie na firmę Bunge lub ich 
partnerów biznesowych i klientów. Do poufnych informacji można zaliczyć:

• Plany biznesowe
• Prognozy finansowe
• Niepubliczne informacje finansowe
• Plany dotyczące potencjalnych fuzji, przejęć lub zbyć
• Listy klientów, strategie marketingowe i cenniki 
• Tajemnice handlowe
• Informacje chronione w ramach umów o zachowaniu poufności lub tajemnicy 

adwokackiej 

CZY WIESZ, ŻE...
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Ronaldo przeniesiono ostatnio do pracy przy 
elewatorze zboża w pobliżu miasta rodzinnego 
i awansowano na stanowisko kierownika. Jego 
wujostwo posiada ziemię rolną w pobliżu i od  
czasu do czasu sprzedaje kukurydzę firmie Bunge. 
Ronaldo martwi się, że te transakcje mogą prowadzić  
do konfliktu interesów z jego nowym stanowiskiem  
w Bunge. Co powinien zrobić?

Wątpliwości Ronaldo są uzasadnione i powinien zgłosić 
sytuację do swojego przełożonego, działu prawnego 
lub GEC. Sprawa zostanie dokładnie zbadana i może 
być wymagane podjęcie specjalnych działań w celu 
zapobieżenia potencjalnemu konfliktowi interesów.

 Interesy finansowe
Posiadanie przez Państwa lub bliską rodzinę finansowych lub innych dających korzyści udziałów w przedsiębiorstwie, które 
prowadzi interesy z firmą Bunge lub stanowi dla niej konkurencję, jest zabronione, chyba że otrzymają Państwo zgodę  
na piśmie od kierownika, działu prawnego lub GEC. Dopuszcza się jednak posiadanie mniej niż 1% pozostających w obrocie 
papierów wartościowych (lub więcej niż 1% poprzez fundusze inwestycyjne lub podobne, nieuznaniowe i pośrednie 
porozumienia) dowolnej spółki publicznej.

Praca z członkami rodziny lub bliskimi znajomymi
Należy unikać konfliktów interesów między stosunkami osobistymi i zawodowymi. Przykładowo kierownicy nie mogą 
nadzorować swoich współmałżonków lub innych członków najbliższej rodziny (współmałżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwa, 
dziadków, wnuków, wujków, cioć, kuzynów, partnerów lub osób, z którymi są spowinowaceni lub tworzą przybraną rodzinę), 
a także nie mogą nadzorować pracy osób, z którym pozostają w związku uczuciowym lub w bliskiej przyjaźni. Spokrewnieni 
pracownicy Bunge nie mogą również dzielić odpowiedzialności za kontrolę lub audyt istotnych składników majątku Bunge. 
Ponadto Bunge nie zatrudni bliskiej rodziny dyrektora lub kierownika, chyba że decyzja o zatrudnieniu zostanie zatwierdzona 
przez radcę prawnego.

Możliwości firmy
Nigdy nie należy konkurować z firmą Bunge ani wykorzystywać firmowych zasobów, informacji lub pozycji w firmie dla 
własnych zysków. Z tego powodu nie powinniśmy nigdy osobiście akceptować (ani nie powinni robić tego członkowie naszej 
najbliższej rodziny) jakichkolwiek propozycji współpracy biznesowej lub inwestycji, które pojawiają się w trakcie pracy dla 
Bunge, a także które są powiązane z naszą działalnością, bez wcześniejszego przedstawienia ich firmie Bunge. Wszyscy mamy 
obowiązek działać w najlepszym interesie firmy Bunge w zakresie jej działalności gospodarczej. Ponadto nigdy nie należy 
pomagać innym osobom, w tym członkom rodziny i znajomym, w przejęciu możliwości gospodarczych lub inwestycyjnych dla 
własnego zysku.

Pytania i 
odpowiedzi
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Joanna pracuje w dziale ds. zamówień i zajmuje się 
przyjmowaniem ofert od dostawców i organizacją 
przetargów. Brat Joanny jest właścicielem jednej  
ze spółek uczestniczących w przetargu, jednak nikt 
w Bunge o tym nie wie. Joanna rozważa odrzucenie 
dwóch ofert, które wypadły niżej niż oferta spółki jej 
brata. Musi wybierać między lojalnością wobec rodziny 
a firmy Bunge. Co powinna zrobić?

Joanna musi poinformować kierownika, dział prawny 
lub GEC o sytuacji i wycofać się z procesu przetargowego. 
Każdy pracownik ma obowiązek działać dla dobra firmy 
Bunge.

Zgłaszanie konfliktu interesów
Powinniśmy unikać potencjalnych konfliktów interesów, 
włączając w to sytuacje sprawiające wrażenie konfliktu 
interesów, ponieważ nawet takie wrażenie może 
powodować kwestionowanie naszych motywów. W razie 
zaangażowania w jakąkolwiek sytuację obejmującą konflikt 
interesów lub podejrzenia zaangażowania w taką sytuację 
obowiązkiem pracownika jest niezwłocznie dokonać 
formalnego ujawnienia tej sytuacji swojemu przełożonemu, 
działowi prawnemu lub GEC. Pracownik może zostać 
poproszony o ujawnianie co roku na piśmie potencjalnych 
konfliktów interesów, lecz poza tym obowiązek ujawnienia 
pojawiających się konfliktów interesów istnieje przez cały 
rok. Ponadto należy przestrzegać wszelkich lokalnych 
procedur w zakresie zgłaszania konfliktów interesów.

 
Przedstawione przykłady konfliktu interesów nie obejmują wszystkich możliwych sytuacji,  
w których Państwa lojalność może być podzielona lub sprawiać takie wrażenie. Pracownicy 
mają obowiązek kierować się najlepszą wiedzą, oceniając potencjalne konflikty interesów 
i zgłaszając wątpliwe sytuacje do kierownika, działu prawnego lub GEC w celu uzyskania 
pomocy.

CZY WIESZ, ŻE...

Pytania i 
odpowiedzi
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PREZENTY I ROZRYWKA
Wymiana uprzejmości biznesowych w postaci prezentów lub ofert rozrywki stanowi powszechną praktykę, mającą na celu 
uformowanie dobrych stosunków między spółkami oraz jej klientami lub partnerami biznesowymi. Jednak niezależnie  
od tego, czy je oferujemy, czy przyjmujemy, prezenty i formy rozrywki mogą doprowadzić do rzeczywistych lub pozornych 
konfliktów interesów, w związku z czym należy podchodzić do nich z dużą ostrożnością. Jako pracownicy musimy zawsze 
upewnić się, że oferowane lub przyjmowane prezenty lub formy rozrywki są dozwolone na mocy naszego Kodeksu lub 
innych obowiązujących zasad i przepisów. Zabrania się dawania, oferowania lub przyjmowania prezentów lub form rozrywki, 
pośrednio lub bezpośrednio, które zdają się wywierać wpływ na decyzję biznesową lub uniemożliwiać obiektywną ocenę. 

Wszelkie prezenty lub inne uprzejmości biznesowe o wartości większej niż skromna należy zgłosić do zatwierdzenia 
kierownikowi. Wszelkie oferty gotówki, honorarium lub nielegalnych prowizji należy także niezwłocznie zgłosić do GEC lub 
działu prawnego.

Dostawca, który jest w trakcie rozmów w sprawie 
przedłużenia dużego kontraktu z Bunge, zaoferował 
Seanowi dwa bilety na Puchar Świata. Sean powiadomił 
o tym przełożonego i za jego poradą odmówił przyjęcia 
prezentu. Czy Sean postąpił słusznie?

Tak. Zgłoszenie się do przełożonego po poradę przed 
przyjęciem prezentu, którego wartość jest większa niż 
skromna, było właściwą decyzją. Ponadto, ponieważ 
Bunge prowadzi obecnie rozmowy w sprawie przedłużenia 
kontraktu z tym dostawcą, oferta dostawcy mogłaby 
zostać uznana za próbę wpłynięcia na decyzję dotyczącą 
przedłużenia kontraktu.

Pytania i odpowiedzi
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 Możemy oferować lub przyjmować posiłki lub formy rozrywki 
pod warunkiem, że ich główny cel ma związek z interesami.  
W kwestii posiłków i rozrywek należy kierować się miejscowymi 
i branżowymi praktykami, zgodnymi z lokalnymi wymogami 
prawnymi. Zabrania się wszelkich czynności, które można 
uznać za ekstrawaganckie lub godzące w dobrą reputację 
Bunge. Wszelkie oferty posiłków lub rozrywki, które obejmują 
podróż lub zakwaterowanie, wymagają uprzedniej zgody 
kierownika. Oferując lub przyjmując uprzejmości biznesowe, 
należy kierować się zdrowym rozsądkiem i rozwagą, aby 
uniknąć działań, które mogłyby zostać uznane za niewłaściwe 
lub generujące konflikt interesów.

Co do zasady jako pracownicy Bunge mamy prawo oferować i przyjmować 
podarunki, posiłki lub formy rozrywki, o ile:

� Ich wartość jest skromna

� Nie przyjmują formy gotówki lub ekwiwalentu gotówki

� Nie są zbyt częste

� W zasadny sposób uzupełniają stosunki biznesowe

� Są zgodne z miejscowymi i branżowymi praktykami

� Nie sprawiają, że odbiorca czuje się do czegoś zobowiązany ani nie 

sprawiają wrażenia zobowiązujących

� Nie naruszają miejscowego prawa lub polityki firmy odbiorcy

� Uzyskano wszystkie wymagane zgody

WAŻNE

Jak omówiono poniżej w sekcji Partnerzy biznesowi—odmawianie łapówek i korupcji, w przypadku prezentów i rozrywek 
oferowanych pracownikom rządowym obowiązują dodatkowe zasady i wymogi.

ETYKA / W KAŻDYM MIEJSCU / KAŻDEGO DNIA

19



• Zapewnianie bezpiecznych, wysokiej jakości produktów i usług
• Uczciwość wobec innych
• Uczciwa konkurencja
• Odmowa łapówek i korupcji
• Prowadzenie interesów na scenie międzynarodowej

PARTNERZY  
BIZNESOWI
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 ZAPEWNIANIE BEZPIECZNYCH, WYSOKIEJ JAKOŚCI 
PRODUKTÓW I USŁUG
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie zaufania klientów poprzez dbanie o to, aby nasze produkty i usługi były 
zawsze bezpieczne i wysokiej jakości. Wszystkie nasze procesy, produkty i usługi muszą spełniać lub wykraczać poza standardy 
wyznaczone przez obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy z nas ma obowiązek przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

UCZCIWOŚĆ WOBEC INNYCH
Uczciwość wobec klientów
Bunge dba o to, aby nasi klienci byli traktowani w sposób 
etyczny, uczciwy i zgodny z wszystkimi obowiązującymi 
przepisami. Zawierane z klientami umowy odzwierciedlają 
wartość, na jaką wyceniamy ich przedmiot. Wszystkie opisy 
produktów i usług muszą być uczciwe, zgodne z prawdą  
i kompletne. Nie możemy oszukiwać ani wprowadzać  
w błąd bieżących lub potencjalnych klientów.

Wybór dostawców
Cenimy naszych dostawców i chcemy prowadzić interesy 
z organizacjami, które przestrzegają obowiązujących 
przepisów i kierują się zasadami zgodnymi z naszym 
Kodeksem. Wybór dostawców bazujemy na rzeczywistych 
kryteriach biznesowych, nie zaś na osobistych stosunkach 
lub celach. Wspomniane kryteria obejmują między innymi 
jakość produktów i usług, koszt, niezawodność oraz 
doświadczenie. 

UCZCIWA KONKURENCJA
W większości krajów, w których prowadzimy działalność, 
Bunge podlega przepisom dotyczącym konkurencji. 
Zawsze musimy konkurować z innymi w sposób uczciwy, 
przestrzegając obowiązujących praw. Kluczowym dla 
naszego sukcesu jest, aby nigdy nie podważać reputacji 
Bunge jako firmy słynącej z wysokich standardów uczciwości 
handlowej oraz etycznego postępowania w biznesie. 
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Do Aziza, pracownika Bunge, zgłasza się Khai, kolega  
ze studiów, który pracuje dla konkurencji. Khai 
proponuje strategię, która zakłada podział terytorium 
w celu zwiększenia sprzedaży dla obu firm. Czy Aziz 
powinien zgodzić się na propozycję Khaiego? 

Nie. Podział klientów lub terytorium stanowi naruszenie 
prawa w praktycznie wszystkich jurysdykcjach, a Bunge 
nie zezwala na tego typu proceder w żadnej lokalizacji. 
Jeśli konkurent zacznie proponować podział terytorium, 
należy natychmiast przerwać rozmowę. Wszelkie próby 
omawiania działań, które nie odzwierciedlają zasad 
uczciwej konkurencji, należy natychmiast zgłosić  
do działu prawnego.

 Unikanie niestosownych porozumień
Bunge odnosi sukces dzięki aktywnej lecz uczciwej konkurencji. Prawo konkurencji i prawo antymonopolowe ma na celu 
promowanie uczciwej konkurencji, a Bunge obrała jako politykę przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących  
konkurencji obowiązujących w regionach, w których prowadzimy działalność. Jednym sposobów na osiągnięcie tego  
celu jest zachowywanie ostrożności w sytuacjach, w których mamy styczność z konkurencją Bunge, takich jak uczestnictwo  
w konferencjach branżowych lub związkach zawodowych. Co do zasady prawo konkurencji zabrania jakichkolwiek 
porozumień z konkurencją, które ograniczałyby handel. Wśród przykładów takich działań znajdują się się: ustalanie cen, 
ograniczanie podaży, zmowy przetargowe, dzielenie rynków, terytoriów lub klientów. Musimy także unikać wszelkich 
porozumień, które prowadzą do niestosownego łączenia produktów, ustalania cen odsprzedaży lub bojkotowania określonych 
klientów. Należy mieć na uwadze, że tego typu porozumienia nie muszą mieć oficjalnej lub pisemnej formy, aby łamać  
prawo — nieformalne porozumienia dżentelmeńskie również mogą naruszać przepisy dotyczące konkurencji. Prawo 
konkurencji może być skomplikowane i różnić się między poszczególnymi krajami. Więcej informacji i porad można uzyskać 
w naszym Poradniku dotyczącym zgodności z prawem konkurencji, a wszelkie pytania w tym temacie należy kierować do działu 
prawnego.

Informacje o konkurencji
Aby utrzymać pozycję na rynku, Bunge musi śledzić na bieżąco wiadomości z branży, w tym informacje na temat poczynań 
konkurencji. Chociaż taka praktyka jest właściwa i dopuszczalna, mogą Państwo wykorzystywać tylko informacje zdobyte 
w uczciwy i zgodny z prawem sposób. Przykładowo zawsze można zapoznać się z informacjami dostępnymi publicznie, 
korzystając z takich źródeł jak magazyny branżowe, komunikaty prasowe i strony internetowe firm. Nie można natomiast 
uzyskiwać poufnych informacji w drodze nielegalnych lub nieetycznych działań, takich jak oszustwa lub manipulacja. 
Analogicznie nie wolno korzystać z usług osób trzecich w celu uzyskania informacji na temat konkurencji, które byłyby 
niedopuszczalne, gdyby zostały zdobyte na własną rękę.

Jeśli ktoś zaoferuje Państwu zastrzeżone lub poufne informacje, które mogły zostać uzyskane w niewłaściwy sposób, należy  
o tym niezwłocznie poinformować dział prawny.

Pytania i 
odpowiedzi
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 ODMOWA ŁAPÓWEK I KORUPCJI
Łapówki i nielegalne prowizje
Dążymy do naszych celów biznesowych w sposób uczciwy i zgodny z prawem, niezależnie od miejsca działania. Przestrzegamy 
obowiązujących w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, w których prowadzimy działalność gospodarczą, przepisów 
mających na celu zapobieżenie łapówkarstwie i korupcji, w tym amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych.

Łapówkarstwo to oferowanie wartościowych rzeczy lub usług w celu otrzymania lub utrzymania zleceń, zyskania przewagi 
gospodarczej lub wpłynięcia na decyzje. Nigdy nie należy oferować, oczekiwać, przyjmować lub wykazywać skłonności  
do przyjęcia jakiejkolwiek formy płatności, która mogłaby zostać uznana za łapówkę, w tym nielegalnych prowizji. Ponadto 
nigdy nie należy prosić osoby trzeciej o przekazanie lub zaoferowanie łapówki w naszym imieniu. 

 Nielegalna prowizja to kwota zapłacona w zamian za zawarcie lub pomoc w zawarciu porozumienia biznesowego.

Więcej informacji i porad można znaleźć w naszych Zasadach antykorupcyjnych.

Musimy dbać o to, aby osoby trzecie reprezentujące Bunge, takie jak konsultanci, 
agencji, przedstawiciele, spedytorzy, inni agenci logistyczni oraz partnerzy joint venture, 
byli świadomi przepisów antykorupcyjnych i przestrzegali ich podczas prowadzenia 
działalności w naszym imieniu, gdyż Bunge może odpowiedzieć za ich czyny.

CZY WIESZ, ŻE...

Kontakty z pracownikami rządowymi 
Kontakty z pracownikami rządowymi pociągają za sobą dodatkowe trudności. Niezależnie od tego, w jakiej sprawie 
prowadzimy rozmowy z pracownikami rządowymi, czy występują oni w roli klientów, czy organów regulacyjnych, musimy 
zadbać o to, aby w kontaktach wykazywać się poszanowaniem dla etycznego postępowania, w każdym miejscu, codziennie. 
W kontaktach z pracownikami rządowymi musimy znać obowiązujące nas przepisy antykorupcyjne i przestrzegać ich. 
Zaoferowanie pracownikom rządowym lub ich rodzinie nawet drobnych podarunków lub niedrogich posiłków może być 
niestosowne lub nielegalne i zostać uznane za łapówkę. (W celu uzyskania więcej informacji proszę zapoznać się również  
z poprzednią sekcją pod tytułem Prezenty i rozrywka.)

Prawa dotyczące kontaktów z pracownikami rządowymi są skomplikowane. Zarówno firma Bunge, jak i odpowiedzialny 
pracownik mogą ponieść surowe kary przewidziane w prawie cywilnym i kryminalnym. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące 
kontaktów z pracownikami rządowymi lub zaobserwowali lub podejrzewają łapówkarstwo, proszę niezwłocznie skontaktować 
się z działem prawnym lub GEC. 

Więcej informacji i porad można znaleźć w naszych Zasadach antykorupcyjnych.
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Cheng jest kierownikiem rafinerii oleju spożywczego 
Bunge, która jest regularnie kontrolowana przez tego 
samego inspektora sanitarnego. Niedawno inspektor 
sanitarny oznajmił, że wykrył niedopatrzenia i zagroził 
zamknięciem zakładu, chyba że Cheng przekaże mu 
drobną sumę pieniędzy. Cheng nie chce przerywać 
produkcji. Ponieważ żądana kwota nie jest duża, czy 
Cheng może dokonać płatności, aby kontynuować 
działanie zakładu? 

Nie. Cheng może myśleć, że pomaga firmie, unikając 
przerw w działaniu zakładu. Jednak w tych okolicznościach 
przekazanie inspektorowi sanitarnemu czegokolwiek 
wartościowego można by uznać za łapówkę, gdyż 
płatność miała na celu wpłynięcie na ocenę zakładu przez 
inspektora. Cheng musi odmówić płatności i niezwłocznie 
skontaktować się z działem prawnym lub GEC.

 Pytania i odpowiedzi

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy 
Przestrzegamy wszystkich praw przeciwdziałających praniu 
pieniędzy i finansowaniu nielegalnych lub niestosownych 
przedsięwzięć. Oznacza to między innymi, że nie możemy 
zawierać transakcji obejmujących fundusze zdobyte  
w drodze działalności przestępczej, takiej jak oszustwa, 
terroryzm czy handel narkotykami. Zawarcie takich 
transakcji może naruszyć przepisy przeciwdziałające praniu 
pieniędzy i terroryzmowi. 

Pranie pieniędzy ma miejsce, gdy osoby lub grupy próbują 
ukryć zyski z nielegalnej działalności lub sprawić, aby 
źródła nielegalnych środków sprawiały wrażenie zgodnych 
z prawem. Musimy dbać o to, aby firma Bunge zawierała 
transakcje z przestrzegającymi prawa klientami i partnerami 
biznesowymi, w zgodnych z prawem celach i z udziałem 
legalnych środków. Dlatego powinniśmy zwracać uwagę  
na znaki ostrzegawcze, takie jak prośby o płatność  
w gotówce lub inne nietypowe warunki płatności. 

Kwestie prania pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi 
mogą być skomplikowane. W przypadku zaobserwowania 
podejrzanej transakcji należy skontaktować się z działem 
prawnym lub GEC.
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Elżbieta otrzymała zamówienie od grupy non-profit, 
która chce, aby Bunge wysłała dużą ilość zboża  
do kraju, w którym panowała ostatnio susza. Widzi,  
że kraj podlega sankcjom niektórych rządów, ale 
wychodzi z założenia, że grupa non-profit zawarła 
specjalne porozumienie, na mocy którego wysłanie 
pomocy jest zgodne z prawem, i nie widzi przeszkód  
na drodze do przyjęcia zamówienia. Czy Elżbieta 
ma rację?

Nie. Elżbieta musi postępować zgodnie z zasadami Bunge 
dotyczącymi przestrzegania sankcji gospodarczych,  
w tym wymaganych procedur w zakresie kontroli klientów, 
aby zapewnić pełną zgodność Bunge z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi sankcji. Ponieważ przepisy  
te są często skomplikowane i ulegają zmianie, wszelkie 
pytania należy zgłosić do działu prawnego. 

Pytania  
i odpowiedzi

 PROWADZENIE INTERESÓW NA SCENIE MIĘDZYNARODOWEJ
Import i eksport 
Dbamy o przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących 
międzynarodowej działalności gospodarczej. Każdy 
pracownik zaangażowany w import lub eksport towarów 
lub usług powinien rozumieć nasze Zasady dotyczące 
przestrzegania sankcji gospodarczych i przepisy związane 
z eksportem, ponownym eksportem lub importem oraz 
przestrzegać ich. 

Sankcje gospodarcze i bojkot
Jako globalna korporacja, nasza firma przestrzega wszystkich 
obowiązujących sankcji gospodarczych i przepisów 
antybojkotowych. Sankcje gospodarcze to ograniczenia 
nałożone na określone kraje i osoby lub podmioty przez 
państwa i organizacje międzynarodowe. Wśród przykładów 
działań, które mogą podlegać ograniczeniom, można 
wymienić: przenoszenie aktywów, płatności walutowe, 
świadczenie usług, transakcje finansowe, eksport i import 
oraz podróż do określonych krajów. Bunge przestrzega 
wszystkich obowiązujących ograniczeń w miejscach, w 
których prowadzi działalność gospodarczą.

Podlegamy również określonym prawom antybojkotowym, 
które zabraniają przedsiębiorstwom udział w pewnych 
międzynarodowych bojkotach. Jeśli otrzymają Państwo 
prośbę związaną z bojkotem, proszę niezwłocznie 
skontaktować się z działem prawnym w celu uzyskania 
porady. Możliwe, że tego typu prośby będzie trzeba odrzucić 
i zgłosić organom nadzorczym.

Ograniczenia na mocy tych przepisów często ulegają 
zmianie, niejednokrotnie bez uprzedzenia. Jeśli mają 
Państwo pytania dotyczące sankcji gospodarczych  
lub przepisów antybojkotowych lub polityki firmy  
w tym zakresie, proszę niezwłocznie skontaktować się 
z działem prawnym. Nieprzestrzeganie tych przepisów 
może skutkować nałożeniem surowych kar, w tym kar 
przewidzianych prawem cywilnym i kryminalnym. 
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• Dokładna księgowość i dokumentacja
• Wykorzystanie poufnych informacji

TROSKA O NASZYCH 
UDZIAŁOWCÓW
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 DOKŁADNA KSIĘGOWOŚĆ I DOKUMENTACJA
Uczciwe i dokładne prowadzenie księgowości
Udziałowcy oczekują od nas prowadzenia dokładnej i kompletnej księgowości i dokumentacji. Dokumenty te stanowią 
podstawę publikowanych informacji i składanych zgłoszeń. Muszą w sposób dokładny przedstawiać działania i status 
finansowy spółki. Jako pracownicy musimy dbać o to, aby informacje zawarte w dokumentacji Bunge był kompletne, dokładne 
i przejrzyste. Zabrania się fałszowania lub wprowadzania błąd co do rzeczywistego charakteru transakcji. Ponadto surowo 
zabrania się zawierania transakcji nieodnotowanych w naszej księgowości lub dokumentacji. 

Michael prowadzi inwentarz elewatora zboża firmy 
Bunge. Zauważył drobną nieprawidłowość. Zamiast 
szukać przyczyny, postanawia poprawić statystyki,  
aby ukryć nieprawidłowość. Czy jest to słuszny sposób 
postępowania?

Nie. Michael może myśleć, że wprowadzenie drobnej zmiany  
w dokumentacji lub statystykach firmy jest dopuszczalne, 
jednak mamy obowiązek dbać o to, aby informacje 
umieszczane w dokumentacji firmowej były kompletne 
i dokładne. Michael powinien poszukać źródła 
nieprawidłowości i zgłosić sytuację kierownikowi lub 
kontrolerom działu, jeśli nie zdoła samemu zaradzić 
problemowi.

Pytania i odpowiedzi

Ujawnianie informacji finansowych i oszustwa
Każdy z nas musi dbać o to, aby zarówno lokalne, jak i skonsolidowane 
sprawozdania finansowe były zgodne z prawdą i uczciwe. Jako 
amerykańska spółka notowana na giełdzie, Bunge ma obowiązek 
składania szeregu sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów 
do amerykańskich organów regulacyjnych. Dokumenty te muszą być 
dokładne i złożone na czas.

Jako pracownicy Bunge musimy przestrzegać wszystkich przepisów 
i zasad w zakresie sprawozdawstwa, a także wewnętrznych procedur 
kontrolnych Bunge. Niedokładne, niekompletne lub spóźnione 
dokumenty lub sprawozdania mogą pociągnąć za sobą prawne 
konsekwencje dla odpowiedzialnych za nie osób, a także czynności 
dyscyplinarne, włącznie z rozwiązaniem zatrudnienia. Wszyscy 
pracownicy mają obowiązek niezwłocznie zgłaszać wszelkie 
niedopatrzenia w zakresie księgowości lub audytów.

Nigdy nie należy narażać kluczowej wartości, jaką jest dla nas uczciwość, 
dopuszczając się oszustw. Oszustwo ma miejsce, gdy pracownik 
wykorzystuje zasoby firmy w niewłaściwy sposób lub też celowo ukrywa, 
modyfikuje, fałszuje lub pomija informacje dla własnego dobra lub dobra 
innych. Więcej informacji i porad można znaleźć w Globalnej polityce 
dotyczącej oszustw i niewłaściwego zachowania.
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 Prowadzenie dokumentacji
Dokumentacja Bunge podlega przepisom i zasadom, takim jak wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy czy standardy 
księgowości. Produkowane przez Bunge dane stanowią dokumentację handlową, niezależnie od sposobu ich zarządzania. 
Dokumentację handlową, z którą pracują Państwo, należy prowadzić, utrzymywać i niszczyć zgodnie z naszą Polityką dotyczącą 
prowadzenia i utrzymywania dokumentacji oraz lokalnymi wytycznymi. Jeśli pod Państwa kontrolą znajdują się dokumenty 
związane z postępowaniem prawnym lub dochodzeniem, nie wolno Państwu zmienić, ukryć lub zniszczyć jakichkolwiek 
stosownych dokumentów bez uprzedniego polecenia. Tego typu obowiązek określa się prawnym obowiązkiem 
przechowywania dokumentów. Jeśli mają Państwo pytania odnośnie dokumentacji objętej obowiązkiem przechowywania, 
proszę skontaktować się z działem prawnym.

Audyty i dochodzenia
Bunge musi współpracować z zewnętrznymi i wewnętrznymi audytorami oraz osobami prowadzącymi śledztwo, a także z 
pracownikami rządowymi, którzy przeprowadzają kontrolę lub analizują produkty i działalność Bunge. Jako pracownicy nigdy 
nie powinniśmy utrudniać kontroli lub analiz lub w sposób niestosowny wywierać na nie wpływ. Jeśli podczas trwania audytu 
lub śledztwa będą mieć Państwo pytania, proszę skonsultować się z kierownikiem, działem prawnym lub GEC. Jeśli trwa 
śledztwo prowadzone przez rząd, należy postępować zgodnie z lokalnymi procedurami, w tym skontaktować się z działem 
prawnym możliwie najszybciej przed podjęciem jakichkolwiek działań. 

WYKORZYSTANIE POUFNYCH 
INFORMACJI
Wykorzystanie poufnych informacji (ang. Insider Trading) oznacza 
kupowanie lub sprzedawania papierów wartościowych spółki  
w oparciu o informacje z wewnątrz, tj. ważne informacje o spółce, 
które nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Prawo 
w wielu krajach, a także nasza wewnętrzna polityka, zabrania tego 
procederu. Przepisy te stanowią, że poufnych danych spółki nie należy 
wykorzystywać dla korzyści własnych. Jeśli posiadają Państwo istotne 
poufne informacje na temat firmy Bunge, nie mają Państwo prawa 
obracać udziałami Bunge lub zlecać tej czynności innym do momentu 
upłynięcia stosownego czasu od ujawnienia przedmiotowych 
informacji. Zasada ta dotyczy również handlu w oparciu o istotne 
poufne dane osób trzecich, w których posiadanie weszli Państwo 
podczas zatrudnienia w Bunge. Jeśli naruszą Państwo przepisy 
dotyczące wykorzystywania poufnych informacji, zarówno Państwo, 
jak i Bunge mogą ponieść ciężkie konsekwencje, w tym duże grzywny 
i kary pozbawienia wolności. Ponadto mogą grozić Państwu czynności 
dyscyplinarne, w tym rozwiązanie zatrudnienia.

Co to istotne poufne informacje?
Informacje uznaje się za istotne, jeśli mogą skłonić rozsądnego 
inwestora do zakupu, sprzedaży lub przetrzymania udziałów. 
Informacje uznaje się za poufne, jeśli nie zostały podane do publicznej 
wiadomości. Co do zasady po upoważnionym ujawnieniu informacji 
przynajmniej dwie pełne doby handlowe muszą upłynąć, zanim 
informacje te zyskają status publicznych. 
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Rachel jest kierownikiem komunikacji w Bunge.  
Wraz ze swoim zespołem pisze komunikaty prasowe 
dotyczące planowanego przejęcia o istotnym 
znaczeniu. Przed podaniem tego faktu do publicznej 
wiadomości zachęca swojego narzeczonego, aby kupił 
jak najwięcej udziałów Bunge. Ponieważ nie ujawniła 
mu szczegółów przedsięwzięcia, postąpiła zgodnie  
z regulaminem, prawda?

Nie. Chociaż Rachel nie przekazała wszystkich 
posiadanych informacji, udzieliła innej osobie porady. 
Racher wykorzystuje swoją pozycję oraz posiadane 
informacje dla korzyści osobistych.

 Należy zaznaczyć, że istotne poufne informacje mogą mieć charakter pozytywny lub negatywny. Jeśli planują Państwo 
transakcję giełdową i uważają, że posiadają istotne poufne informacje na temat Bunge lub innej spółki, proszę skonsultować 
się z naszą Polityką i procedurą dotyczącą wykorzystywania poufnych informacji lub skorzystać z zasobów określonych w sekcji 
Zgłaszanie pytań i wątpliwości.

Pytania i 
odpowiedzi

Wśród przykładów istotnych poufnych informacji można wymienić:

•	 Dane lub prognozy dotyczące przychodów lub rentowności
• Planowane przejęcia, zbycia lub inwestycje o istotnym znaczeniu
• Istotne pozwy lub inne prawne czynności
• Istotne zmiany w kierownictwie firmy
• Informacje o nowych produktach

WAŻNE

Tipping
Przepisy dotyczące wykorzystywania poufnych informacji 
mają również zastosowanie do udostępniania istotnych 
poufnych informacji znajomym i rodzinie. Udzielanie innym 
porad dotyczących handlu określa się mianem tippingu 
(ang. „tipping” - dawać cynk). Tipping jest uważany  
za formę wykorzystywania poufnych informacji i zarówno 
osoba udzielająca porady, jak i jej odbiorca mogą być 
narażeni na surowe grzywny lub karę pozbawienia wolności.
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• Zrównoważony rozwój środowiska
• Działania polityczne
• Komunikacja zewnętrzna

TROSKA O NASZĄ 
SPOŁECZNOŚĆ
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Erica zauważyła drobny wyciek z pojemnika  
z rozpuszczalnikiem w swoim rejonie. Wkrótce zostanie 
on przeniesiony w inne miejsce. Erica wychodzi  
z założenia, że od jutra wyciek nie będzie stanowić  
jej problemu i postanawia go zignorować. Czy postąpiła 
słusznie?

Nie. Podczas transportu substancja może wyciec  
z uszkodzonego pojemnika w miejsca, gdzie będzie 
stwarzać zagrożenie dla środowiska. Erica powinna zgłosić 
sprawę i postępować zgodnie z procedurami  
w tym zakresie.

 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
ŚRODOWISKA
Bunge prowadzi działalność w sposób przyjazny dla środowiska. Dbamy 
o dobro społeczności, w których działamy. Każdy z nas ma obowiązek 
przestrzegać polityki środowiskowej Bunge oraz przepisów dotyczących 
ochrony środowiska obowiązujących w miejscach, w których prowadzimy 
działalność. Więcej informacji i porad można znaleźć w Polityce środowiskowej.

DZIAŁANIA POLITYCZNE
Bunge szanuje nasze prawo do wspierania wybranych przez nas działań politycznych w wolnym czasie i na własny koszt. Nie 
możemy wykorzystywać zasobów lub własności Bunge do własnych celów politycznych. Ponadto zabrania się prowadzenia 
działań politycznych w imieniu Bunge, chyba że za zgodą firmy. W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z działem 
prawnym lub działem ds. rządowych. Ponadto, chociaż wielu z nas dzieli te same zainteresowania, zabrania się zmuszania 
współpracowników do wspierania danej inicjatywy.

KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA
Prośby mediów o wywiady lub informację
Ujawniane publicznie informacje muszą tworzyć kompletny, dokładny i prawdziwy wizerunek naszej działalności. Tylko 
upoważnieni przedstawiciele firmy mogą udostępniać informacji i aktualności na temat Bunge. Dlatego o ile nie zostaliśmy 
mianowani rzecznikami, nie wolno nam wydawać oświadczeń publicznych w imieniu Bunge. Jeśli skontaktował się  
z Państwem przedstawiciel prasy, proszę skonsultować się z działem ds. komunikacji.

Zapytania inwestorów
Analogicznie, wiadomości, które mogą wpłynąć na decyzję inwestorów lub rynki papierów wartościowych, mogą ujawnić 
wyłącznie upoważnieni przedstawiciele firmy. Jeśli inwestor, analityk giełdowy lub inny kontakt finansowy poprosi Państwa 
o informacje, nawet jeśli prośba ma charakter nieformalny, proszę skierować taką osobę do działu ds. relacji z inwestorami. 
Więcej informacji można znaleźć w Polityce firmy dotyczącej ujawniania informacji.

Pytania i odpowiedzi
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ZASOBY
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 WEWNĘTRZNA STRUKTURA FUNKCJI ZGONOŚCI Z PRZEPISAMI
Dział ds. globalnej etyki i zgodności  
z przepisami (GEC) i Główny dyrektor  
ds. zgodności
Główny dyrektor ds. zgodności oraz pracownicy  
GEC są głównymi osobami odpowiedzialnymi za bieżącą 
administrację i nadzór nad Kodeksem postępowania. 
W sytuacjach, gdy zgodnie z Kodeksem wymagana 
jest zgoda GEC, pracownicy powinni skonsultować się 
z regionalnym kierownikiem GEC. Dane kontaktowe 
wszystkich kierowników GEC są dostępne w portalu GEC.

Dział prawny
Dział prawny ściśle współpracuje z Głównym dyrektorem 
ds. zgodności i GEC, aby zapewnić zgodność z Kodeksem postępowania, polityką i procedurami w obrębie całej firmy. Również 
do tego działu można kierować pytania dotyczące zgodności z przepisami.

Infolinia firmy Bunge
Wielojęzyczna Infolinia jest dostępna na stronie https://bunge.gan-compliance.com/caseReport, a także pod bezpłatnym 
numerem 1-888-691-0773 lub 1-866-921-6714 dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. Lista bezpłatnych numerów telefonu dla 
poszczególnych krajów znajduje się pod adresem https://bunge.gan-compliance.com/caseReport.

Infolinia jest obsługiwana przez personel niezależnego zewnętrznego dostawcy. Jest dostępna 24 godziny na dobę, siedem 
dni w tygodniu. Choć kontaktujące się osoby są zachęcane do przekazania identyfikujących ich danych, przejmowane  
są także anonimowe zgłoszenia, jeśli jest to dozwolone przez lokalne przepisy prawa. Zgłoszenia będą traktowane jako poufne 
w możliwym zakresie, na jaki pozwala potrzeba przeprowadzenia odpowiedniego dochodzenia i rozwiązania problemu. 
Zgłoszenia anonimowe będą rozpatrywane w możliwym zakresie w oparciu o przekazane informacje. 

Ujawnienie uchyleń
Chociaż nie przewiduje się uchyleń niniejszego Kodeksu, takowe mogą mieć miejsce w bardzo rzadkich sytuacjach. Każde 
uchylenie Kodeksu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Głównego dyrektora ds. zgodności. Każde uchylenie w zakresie 
kierowników lub dyrektorów Bunge Limited wymaga zgody Rady Dyrektorów lub Zarządu i musi zostać niezwłocznie 
ujawnione, jeśli wymagają tego przepisy. 
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Mają Państwo pytania lub 
wątpliwości?

Chętnie pomożemy.

ZESPÓŁ DS . GLOBALNEJ ETYKI I ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI (GEC)
Główny dyrektor ds. zgodności oraz pracownicy GEC są głównymi osobami odpowiedzialnymi za bieżącą administrację i nadzór nad 
Kodeksem postępowania. W sytuacjach, gdy zgodnie z Kodeksem wymagana jest zgoda GEC, pracownicy powinni skonsultować się 
z regionalnym kierownikiem GEC. Dane kontaktowe wszystkich kierowników GEC są dostępne w portalu GEC.

INFOLINIA FIRMY BUNGE
INTERNETOWO pod adresem https://bunge.gan-compliance.com/caseReport

TELEFONICZNIE pod numerem 1-888-691-0773 lub 1-866-921-6714 – numer 

bezpłatny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
(Lista bezpłatnych numerów telefonu dla poszczególnych krajów znajduje się pod adresem 
https://bunge.gan-compliance.com/caseReport).

Bunge Limited
Kodeks postępowania
© 2014 (Polish/Polski)
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