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W Poly skupiamy się na łączeniu ludzi, technologii i przestrzeni, by tworzyć przyszłe środowiska 

pracy. Wierzę, że nasz sukces leży w rękach każdego pracownika i zależy od ich etycznego i 

uczciwego postępowania.

Nasz Kodeks postępowania odzwierciedla nasze zasady przywództwa oraz wskazuje właściwą 

drogę i właściwe postępowanie w różnych okolicznościach. Nasze standardy postępowania 

w biznesie wymagają uczciwości, odpowiedzialności i szczerości w kontaktach między 

współpracownikami oraz z naszymi partnerami biznesowymi, dostawcami, inwestorami i 

konkurentami. Kwestie ujęte w naszym Kodeksie mają kluczowe znaczenie dla naszych 

możliwości prowadzenia działalności biznesowej zgodnie z naszymi wartościami. 

Proszę o uważne zapoznanie się Kodeksem postępowania i częste korzystanie z niego, by zapewnić 

pełną zgodność działań z naszymi wspólnymi przekonaniami, przepisami prawa i wszystkimi 

zasadami. Jest to przewodnik, który ma pomóc we wprowadzeniu w życie naszych zasad.

Dziękuję za Wasze zaangażowanie w etyczne postępowanie i za poczuwanie się do 

odpowiedzialności do przestrzegania najwyższych standardów praktyki biznesowej oraz 

wymaganie tego samego od innych. Wszyscy mamy rolę do odegrania w sukcesie firmy 

Poly przez budowanie kultury doskonałości i uczciwości. 

W razie pytań dotyczących Kodeksu postępowania proszę o skontaktowanie się ze swoim 

przełożonym, działem prawnym lub działem kadr.

Dave

SŁOWO OD DYREKTORA GENERALNEGO



„NASZE STANDARDY 
POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 
WYMAGAJĄ UCZCIWOŚCI I 
SZCZEROŚCI W KONTAKTACH 
MIĘDZY WSPÓŁPRACOWNIKAMI 
ORAZ Z NASZYMI PARTNERAMI 
BIZNESOWYMI, DOSTAWCAMI, 
INWESTORAMI I KONKURENTAMI”.
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Nasze standardy postępowania w biznesie wymagają uczciwości, odpowiedzialności 
i szczerości w kontaktach między współpracownikami oraz z naszymi partnerami 
biznesowymi, dostawcami, inwestorami i konkurentami. Kwestie ujęte w naszym 
Kodeksie postępowania (zwanym dalej „Kodeksem”) mają kluczowe znaczenie dla 
naszych możliwości prowadzenia działalności biznesowej zgodnie z naszymi wartościami, 
które stanowią podwaliny naszych zasad przywództwa. Każdy z nas jest odpowiedzialny 
za przestrzeganie tego Kodeksu i utrzymanie najwyższych standardów etyki biznesowej, 
co jest kluczem do naszego sukcesu, naszej kultury oraz budowania i utrzymywania 
silnych więzi biznesowych. Nasz Kodeks promuje: 

• uczciwe i etyczne postępowanie — działanie w sposób 

właściwy, zawsze, wszędzie i w każdej sytuacji;

• zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, 

regułami i regulacjami; 

• działania na rzecz społeczności i odpowiedzialność 

społeczną korporacji; 

• przejrzystość i uczciwość finansową; oraz 

• szybkie zgłaszanie naruszeń i odpowiedzialność 

za zgodność z tym Kodeksem.

Nasz Kodeks nie jest dokumentem, który czytasz raz i odkładasz. Jest to przewodnik, który 
ma pomóc we wprowadzeniu w życie naszych zasad. Pracownicy, kierownicy i dyrektorzy 
firmy Poly („My”) musimy przestrzegać zasad i wytycznych zawartych w naszym Kodeksie. 
Oczekujemy również zgodnego ze standardami Kodeksu postępowania od wszystkich osób 
pracujących w naszym imieniu na całym świecie, w tym pracowników kontraktowych, 
przedstawicieli, konsultantów, dostawców i partnerów biznesowych.

NASZE STANDARDY POSTĘPOWANIA W BIZNESIE
„KWESTIE UJĘTE W NASZYM KODEKSIE 

MAJĄ KLUCZOWE ZNACZENIE DLA 

NASZYCH MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ZGODNIE 

Z NASZYMI WARTOŚCIAMI, KTÓRE 

STANOWIĄ PODWALINY NASZYCH 

ZASAD PRZYWÓDZTWA.” 
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ZASADY PRZYWÓDZTWA

C3 — KLIENT, KLIENT, KLIENT.
Obsesja na punkcie klienta to 
element pracy każdego z nas. Liderzy 
rozwiązują problemy swoich klientów — 
duże i małe. Ściśle z nimi współpracują, 
a także z partnerami dystrybucyjnymi 
i ich zespołami w celu dostarczania 
innowacyjnych rozwiązań.

NAPRZÓD I W GÓRĘ
Liderzy uczą się z przeszłości, lecz 
skupiają się na przyszłości. Szybko 
dostosowują się do zmian na rynku. 
Tworzą rozwiązania, które pozwalają 
firmie przeć do przodu z energią, 
impetem i wynikami.

BĄDŹ LIDEREM
Liderzy wiedzą, że są częścią 
większej globalnej społeczności, 
dlatego podejmują decyzje jako 
dobrzy gospodarze ziemi, jej 
zasobów i ludzi.

PODNOŚ POPRZECZKĘ
Liderzy są dumni ze swojej pracy i 
wiedzą, że szczegóły mają znaczenie. 
Wiedzą, że bez pracy nie ma kołaczy. 
Wykorzystują każdą okazję do 
nieustannego doskonalenia zespołów, 
produktów i procesów.

PODEJMUJ RYZYKO
Szybkość ma znaczenie w biznesie.  
Liderzy zachęcają i wymagają od 
wszystkich w swoim otoczeniu 
strategicznego myślenia i 
zdecydowanego działania. 
W Poly cenimy podejmowanie 
skalkulowanego ryzyka.

WEŹ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Liderzy znają na wylot swoją firmę, 
swoich klientów i swój zespół. Nie 
poświęcają długoterminowej wartości 
dla krótkoterminowych korzyści. 
Liderzy działają uczciwie, gospodarują 
środkami rozsądnie i przedkładają 
dobro Poly nad swoją funkcję, rolę i 
swoje ambicje.

MÓW CO MYŚLISZ BEZ OBAW
Liderzy wykładają kawę na ławę, 
ale nie są przy tym niekulturalni. 
Nieustannie rywalizują na polu 
uzyskiwania najlepszych rezultatów 
i podejmowania najlepszych decyzji. 
Gdy decyzja zapadnie, liderzy 
podporządkowują się jej i nie 
zmieniają kursu.

WSPIERAJ ZESPOŁY
Jesteśmy jednym zespołem. Liderzy 
robią to, co mówią, że zrobią, 
traktują się wzajemnie z szacunkiem, 
wspierają się wzajemnie i poczuwają 
się do odpowiedzialności oraz 
wymagają tego samego od innych.

Zasady przywództwa to zachowania i nawyki, które cenimy w naszej firmie — stanowią one umowę pomiędzy 
nami wszystkimi, przez której pryzmat postrzegamy siebie wzajemnie. W Poly każdy jest liderem.
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ZGŁASZANIE NARUSZEŃ, BRAK 
ODWETU I EGZEKWOWANIE 

Nasze Zasady zgłaszania naruszeń etyki i braku odwetu 
mają na celu tworzenie środowiska, w którym można w 
dobrej wierze zgłaszać pytania i wątpliwości dotyczące 
odpowiedzialności firmy, zgodności z obowiązującymi 
przepisami, nieprawidłowości finansowych i naruszeń 
naszych zasad — niezależnie od tego, czy są one znane 
czy podejrzewane — bez obaw o nękanie i odwet. 

Jeśli odkryjesz zdarzenia o naturze wątpliwej, nieetycznej, 
nieuczciwej lub nielegalnej, które stanowią lub mogą 
stanowić naruszenie wytycznych niniejszego Kodeksu, 
natychmiast zgłoś taki przypadek do kierownictwa, 
działu prawnego, audytu wewnętrznego lub kadr albo 
też do działu zgodności. Możesz także zgłosić zdarzenie 
w sposób poufny lub anonimowy za pośrednictwem 
naszej infolinii ds. etyki, online lub telefonicznie. Odwet 
przeciwko dowolnej osobie, która w dobrej wierze 
zgłasza znane lub podejrzewane naruszenia, nie 
będzie tolerowany. 

Wszystkie zgłoszenia domniemanych naruszeń 
zostaną odpowiednio zbadane. Oczekujemy od 
wszystkich pełnej i uczciwej współpracy z wszelkimi 
dochodzeniami, która może obejmować współpracę w 
ramach rozmów indywidualnych oraz odpowiadanie 
na racjonalne wnioski o przekazanie dokumentów 
lub pisemnych oświadczeń. Brak pełnej i uczciwej 
współpracy może być podstawą do podjęcia działań 
dyscyplinarnych. 

Zgłoszenie i wszelkie informacje ujawnione w trakcie 
dochodzenia będą traktowane jako poufne w realnym 
zakresie: ujawnienie niektórych danych może być 
wymagane w celu przeprowadzenia dochodzenia, 
podjęcia działań naprawczych lub zapewnienia 
zgodności z obowiązującymi przepisami. 

Firma Poly podejmie odpowiednie działania wobec 
wszystkich osób, których działania zostaną uznane 
za naruszenie niniejszego Kodeksu, wszelkich 
obowiązujących przepisów i regulacji lub dowolnych 
innych zasad firmy Poly, jak również osób, które 
nie zgłoszą znanych lub podejrzewanych naruszeń 
Kodeksu. Działania dyscyplinarne mogą obejmować 
natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy, naganę 
pisemną lub ustną, tymczasowy urlop lub zawieszenie, 
rozwiązanie relacji biznesowej i inne działania zgodne 
z wyłącznym uznaniem firmy Poly. Podczas określania, 
czy i jakie podjąć działanie dyscyplinarne, firma Poly 
może wziąć pod uwagę typ i znaczenie wykroczenia 
lub naruszenia, wyniki danej osoby oraz wcześniejsze 
nieprawidłowe działania, działania dyscyplinarne i 
naruszenia popełnione przez lub wobec danej osoby. 
W przypadkach, gdy Poly poniosło stratę, firma 
może również zastosować środki zaradcze wobec 
odpowiedzialnych osób fizycznych lub podmiotów. W 
przypadku naruszenia przepisów lub regulacji możemy 
odwołać się do i w pełni współpracować z odpowiednimi 
organami rządowymi.

„ODWET PRZECIWKO 
DOWOLNEJ OSOBIE, 

KTÓRA W DOBREJ 
WIERZE ZGŁASZA ZNANE 

LUB PODEJRZEWANE 
NARUSZENIA, NIE BĘDZIE 

TOLEROWANY.” 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Ethics%20Reporting%20and%20Non-Retaliation%20Policy.docx?d=w13d3f2dffa1c402bbf66d3a76b67268e
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
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„LIDERZY WIEDZĄ, ŻE SĄ 

CZĘŚCIĄ WIĘKSZEJ GLOBALNEJ 

SPOŁECZNOŚCI. DLATEGO 

PODEJMUJĄ DECYZJE JAKO 

DOBRZY GOSPODARZE ZIEMI, 

JEJ ZASOBÓW I LUDZI.”
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PRAWO PRACY — PRAWA W 
MIEJSCU ZATRUDNIENIA 

Sukces nieodwołalnie wiąże się z odpowiedzialnością. 
Nieustannie oczekuje się od nas działania w sposób, 
który rzuca pozytywne światło na nas i naszych 
współpracowników oraz jest w najlepszym interesie 
firmy Poly. Od pracowników oczekuje się unikania 
zachowań i działań, które mogą wpływać negatywnie na 
działania firmy Poly lub prawa innych osób. Szanujemy 
prawa i uczucia innych osób i powstrzymujemy się od 
wszelkich zachowań, które mogą być szkodliwe dla 
naszych współpracowników, dostawców, partnerów, 
klientów i gości. Globalne środowisko pracy firmy Poly 
opiera się na szacunku dla innych i naszego miejsca 
pracy. Przestrzegamy wszelkich przepisów dotyczących 
równych szans zatrudnienia, ustawy Americans with 
Disabilities Act (lub odpowiednich przepisów krajowych), 
upoważnień do miejsc pracy wolnych od narkotyków 
oraz reguł i regulacji promujących środowisko pracy 
wolne od dyskryminacji i niezgodnego z prawem nękania.

ZAPOBIEGANIE NĘKANIU I DYSKRYMINACJI

Firma Poly chce zapewniać środowisko pracy wolne 
od nękania i dyskryminacji. Przestrzegamy wszelkich 
regionalnych i lokalnych przepisów zakazujących 
nękania, dyskryminacji i działań odwetowych. Nasze 
Zasady zabraniające nękania, dyskryminacji i działań 
odwetowych promują globalną kulturę firmy Poly, 
która polega na szanowaniu różnorodności i poczucia 
przynależności oraz na możliwości pracy w miejscu 
wolnym od nękania i dyskryminacji. 

Nękanie i dyskryminacja obejmują niepożądane 
zachowania fizyczne, wzrokowe i werbalne dowolnego 
typu, które bezpośrednio lub pośrednio tworzą 

BĄDŹ LIDEREM

„JESTEŚMY OTWARCI 
NA RÓŻNE KULTURY I 

PERSPEKTYWY, BO 
WIERZYMY, ŻE SZACUNEK 

NALEŻY OKAZYWAĆ 
WSZYSTKIM LUDZIOM.”

upokarzające, obrażające lub wrogie środowisko pracy. 
Definicja „nękania” może się różnić pomiędzy regionami, 
ale przykłady obejmują: molestowanie seksualne, 
obraźliwe słownictwo lub żarty, obelgi dotyczące 
pochodzenia rasowego i etnicznego, płci i religii, obraźliwe 
komentarze, zastraszanie i groźby oraz wrogie działania 
wobec innych. 

Jeśli uważasz, że Ty lub osoba, z którą pracujesz, jest 
ofiarą dowolnego typu nękania, lub też jeśli zaobserwujesz 
dowolne zachowanie, które może być postrzegane jako 
objaw dyskryminacji lub nękania, natychmiast zgłoś 
tę sytuację do naszego działu kadr lub na infolinię ds. 
etyki. Firma Poly promuje kulturę otwartej komunikacji 
i nie będzie podejmować działań odwetowych wobec 
osób w dobrej wierze zgłaszających podejrzenie nękania. 
Niezwłocznie przeprowadzimy obiektywne śledztwo i 
odpowiemy na zgłoszone nam wątpliwości.

RÓŻNORODNOŚĆ I INTEGRACJA

Poly wspiera kontakty międzyludzkie. Ale aby to robić, 
potrzebujemy najwybitniejszych umysłów. Najlepszych 
innowatorów. Osób myślących nieszablonowo. Osób, które 
sięgają ambitnie i które realizują zadania. Pracownicy 
Poly są motorem, który pozwala nam przeć do przodu. 
Jesteśmy otwarci na różne kultury i perspektywy, bo 
wierzymy, że szacunek należy okazywać wszystkim 
ludziom. IDEA (ang. Inclusion, Diversity, Education, 
Awareness) — czyli włączenie, różnorodność, edukacja 
i świadomość — w Poly jest w samym sercu tego, 
kim jesteśmy i co robimy. Zachęcamy wszystkich do 
MYŚLENIA W DUŻEJ SKALI, mówienia tego, co się myśli, 
konstruktywnego kwestionowania oraz pielęgnowania 
kultury wyrozumiałej ciekawości, w której cenione 
i szanowane są różnorodne perspektywy. Aby tak 
było, nasi pracownicy muszą wiedzieć, że mogą być 

naprawdę sobą w miejscu pracy. Staramy się przyciągnąć, 
motywować i zachowywać najlepsze talenty, abyśmy 
mogli być najlepszą możliwą wersją naszej firmy, a nasi 
liderzy zawsze szukają sposobów, by pracownicy mieli 
poczucie przynależności. 

Decyzje o zatrudnieniu podejmujemy a podstawie 
kryteriów merytorycznych i oferujemy równe szanse 
zatrudnienia wszystkim, bez względu na płeć, tożsamość 
i ekspresję płciową, rasę, wiek, wyznanie, narodowość, 
niepełnosprawność fizyczną i umysłową, pochodzenie, 
kolor skóry, stan cywilny, orientację seksualną, status 
żołnierza lub weterana, status ofiary przemocy domowej, 
napaści na tle seksualnym lub prześladowania, stan 
zdrowia, dane genetyczne lub wszelkie inne klasy i 
kategorie chronione uznane przez obowiązujące prawa 
dotyczące równych szans. Z pasją chronimy naszą kulturę 
i traktujemy wszystkie osoby jako cennych członków 
zespołu firmy Poly.

Dodatkowe informacje można znaleźć w naszych Zasadach 
równych szans zatrudnienia lub uzyskać od działu kadr.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Equal%20Employment%20Opportunity%20Policy.docx?d=wc94f3062924c44a3ba62e67b35af77bf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Equal%20Employment%20Opportunity%20Policy.docx?d=wc94f3062924c44a3ba62e67b35af77bf
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„LIDERZY ZNAJĄ NA WYLOT 

SWOJĄ FIRMĘ, SWOICH 

KLIENTÓW I SWÓJ 

ZESPÓŁ. NIE POŚWIĘCAJĄ 

DŁUGOTERMINOWEJ WARTOŚCI 

DLA KRÓTKOTERMINOWYCH 

KORZYŚCI. LIDERZY DZIAŁAJĄ 

UCZCIWIE, GOSPODARUJĄ 

ŚRODKAMI ROZSĄDNIE I 

PRZEDKŁADAJĄ DOBRO POLY 

NAD SWOJĄ FUNKCJĘ, ROLĘ I 

SWOJE AMBICJE.
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PODARUNKI I ROZRYWKA

W firmie Poly cenimy sobie relacje z partnerami 
biznesowymi. W toku działań biznesowych możemy 
w odpowiednich sytuacjach wręczać lub przyjmować 
rozsądne podarunki, posiłki lub zaproszenia na 
wydarzenia rozrywkowe. Jednakże nie przyjmiemy 
żadnej oferty, płatności, podarunku i innych rzeczy 
wartościowych od żadnego klienta, dostawcy lub 
partnera biznesowego firmy Poly (i wszelkich innych 
podmiotów), których celem będzie wpłynięcie (lub mogą 
być postrzegane jako próba wpłynięcia) na dowolną 
decyzję biznesową lub działanie. Podobnie nie możemy 
oferować ani wręczać takich płatności i podarunków.

Nawet jeśli podarunki są dozwolone, nie możemy 
przyjmować hojnych, częstych lub kosztownych 
podarunków, posiłków i rozrywki. Będziemy przestrzegać 
limitów pieniężnych określonych w Zasadach podróży 
biznesowych i zwrotu kosztów lub uzyskamy wymagane 
zgody wstępne określone w tych zasadach.

Zachowania możliwe do przyjęcia w komercyjnym 
środowisku biznesowym mogą nie być dopuszczalne 
w przypadku kontaktów z rządami. W związku z tym 
musimy uważnie przestrzegać odpowiednich przepisów 
i regulacji dotyczących relacji z klientami i dostawcami 
rządowymi, jak również musimy uzyskać wstępną 
zgodę Działu prawnego przed zaoferowaniem lub 
przekazaniem dowolnych uprzejmości biznesowych 
przedstawicielom rządów i pracownikom firm 
państwowych. 

W razie wątpliwości, czy dana płatność lub podarunek 
są zgodne z Zasadami podróży biznesowych i zwrotu 
kosztów, należy skontaktować się z Działem finansowym 
lub Działem prawnym. Dodatkowe informacje można 

WEŹ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
znaleźć także w Zasadach konfliktu interesów i Zasadach 
antykorupcyjnych firmy Poly.

GLOBALNE ZAPOBIEGANIE KORUPCJI 
I ŁAPÓWKARSTWU 

Firma Poly angażuje się w promowanie i wspieranie 
najwyższych standardów etycznych. Nie stosujemy 
żadnych form przekupstwa i korupcji. Nie angażujemy się 
w dane okazje biznesowe, jeśli wiążą się z koniecznością 
przekazania łapówki. Nie obiecujemy, nie oferujemy 
i nie przekazujemy pieniędzy, podarunków i rzeczy 
wartościowych w celu nieprawidłowego wpłynięcia na 
decyzje związane z działalnością biznesową. Podobnie, 
nie żądamy ani nie akceptujemy pieniędzy, podarunków 
i innych rzeczy wartościowych w zamian za nawiązanie 
współpracy lub przyznanie dowolnej innej nieuczciwej 
przewagi. Firma Poly jest zaangażowana w zapewnienie 
pełnej zgodności z regionalnymi i krajowymi przepisami 
antykorupcyjnymi, w tym amerykańską ustawą Foreign 
Corrupt Practices Act („FCPA”) i brytyjską ustawą Bribery 
Act 2010. Kierujemy się zasadą pełnej zgodności z literą 
i duchem tych przepisów, jak również wszelkich innych 
obowiązujących przepisów przeciwdziałających korupcji 
rządowej i przekupstwom w biznesie. 

Poczuwamy się do odpowiedzialności za przestrzeganie 
przepisów przeciwdziałających korupcji i przekupstwu we 
wszystkich regionach, w których prowadzimy działalność 
biznesową. Przestrzegania tych przepisów oczekujemy 
również od naszych partnerów biznesowych i stron trzecich 
działających w naszym imieniu. Wszelkie kontrakty i 
umowy podpisane z podmiotami, w których znaczący 
udział ma urzędnik państwowy lub nasz pracownik, 
powinny zostać zgłoszone Działowi prawnemu. 

https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
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Nasze Zasady antykorupcyjne zawierają dalsze 
informacje i wytyczne dotyczące tych kwestii. Jeśli 
dowolna osoba podejrzewa lub ma wiedzę na temat 
dowolnych działań związanych z łapówkarstwem, 
przechowywaniem dokumentacji lub kontrolami 
wewnętrznymi, które jej zdaniem mogą być nielegalne, 
nieetyczne, nieodpowiednie lub w inny sposób naruszać 
zasady firmy Poly, osoba ta powinna natychmiast 
zgłosić sytuację naszemu Działowi prawnemu lub za 
pośrednictwem naszej infolinii ds. etyki.

WOLNA I UCZCIWA KONKURENCJA

Aby chronić wolną i uczciwą konkurencję oraz wspierać 
żywy i konkurencyjny rynek, większość krajów 
wprowadziła przepisy zabraniające określonych praktyk 
biznesowych, które szkodzą efektywnej konkurencji 
lub konsumentom. Przepisy są szeroko i dalekosiężne 
i w firmie Poly zobowiązujemy się postępować zgodnie 
z ich literą i duchem. Przepisy te często regulują nasze 
relacje z dystrybutorami, sprzedawcami, dealerami i 
klientami, jak również konkurentami. Firma Poly stara 
się unikać działań, które mogą dawać nawet pozory 
budzących wątpliwości w świetle obowiązujących 
przepisów dotyczących uczciwej konkurencji i prawa 
antymonopolowego. Musimy stale o nich pamiętać 
podczas prowadzenia naszych działań, ponieważ 
naruszenie tych praw może wiązać się z 
poważnymi karami.

Zachowujemy ostrożność w naszych relacjach 
i komunikacji z klientami i innymi partnerami 
biznesowymi, a także konkurentami. Należy pamiętać, że 
nasi partnerzy dystrybucyjni mogą sprzedawać produkty 
konkurencji lub sami być konkurentami firmy Poly, 
mogą także konkurować ze sobą. Nigdy nie możemy 
angażować się w żadne działania ułatwiające zmowę 
lub nielegalne działania partnerów dystrybucyjnych. 
Możemy razem z konkurentami uczestniczyć w 
stowarzyszeniach branżowych lub organizacjach 

tworzących normy, jeśli dane stowarzyszenie zostało 
prawidłowo ustanowione, ma prawidłowy cel oraz 
ogranicza swoje działania do takich celów.

Zasadniczo w żadnym przypadku i okolicznościach nie 
możemy zawierać umów ani nawiązywać porozumień 
z konkurentami dotyczących cen, upustów, innych 
warunków sprzedaży, zysków i marży, kosztów, 
przydzielania produktów do rynków geograficznych, 
przydzielania klientów, ograniczeń produkcji, bojkotów 
klientów lub dostawców, przetargów i uczestnictwa w 
przetargach, a nawet omawiać i wymieniać informacji 
na te tematy z naszymi konkurentami. Podobnie 
nasi sprzedawcy powinni mieć prawo do określania 
własnych warunków sprzedaży, w tym cen. Nie możemy 
wymuszać, nakłaniać, a w wielu jurysdykcjach nawet 
zawierać żadnych umów ze sprzedawcami na temat cen, 
po których będą odsprzedawane produkty firmy Poly. W 
niektórych przypadkach prawidłowe programy wyraźnie 
zatwierdzone z wyprzedzeniem i w formie pisemnej przez 
Dział prawny firmy Poly mogą zezwalać na wyjątki od 
tych reguł, podobnie jak autentyczne zakupy i sprzedaż 
produktów niekonkurujących firmom konkurującym 
z nami. Musimy zachowywać ścisłą zgodność z tymi 
zakazami, ponieważ zmowy między konkurentami są 
nielegalne, a konsekwencje naruszenia przepisów mogą 
być bardzo poważne, zarówno dla firmy Poly, jak i 
zaangażowanych osób. 

Duch tych przepisów, nazywanych „antymonopolowymi”, 
„chroniącymi uczciwą konkurencję” i „chroniącymi 
konsumentów” jest prosty, jednakże ich zastosowanie w 
konkretnych sytuacjach może być dość skomplikowane. 
W związku z tym wszyscy powinniśmy mieć 
podstawową wiedzę na ich temat, aby umożliwić firmie 
Poly zachowanie pełnej zgodności z tymi przepisami. 
Zawsze w przypadku pojawienia się pytań należy jak 
najszybciej zaangażować w sprawę Dział prawny.

Choć prowadzimy mocno konkurencyjną działalność na 
wszystkich rynkach, na których działamy, ale zawsze 
będziemy czynić to w sposób uczciwy, etyczny i zgodny z 
prawem. Demonstrowanie i przedstawianie cech produktów 
Poly jest czymś odpowiednim, ale nie będziemy stosować 
reklam i komunikatów, które przedstawiają produkty firmy 
Poly lub naszych konkurentów w sposób mylący. Będziemy 
konkurować w oparciu o nasze zalety i nie będziemy 
nieuczciwie przedstawiać produktów innych firm w 
niekorzystnym świetle.

KONFLIKTY INTERESÓW

Oczekuje się od nas prowadzenia działalności biznesowej 
zgodnie z parametrami określonymi w Zasadach konfliktu 
interesów firmy Poly w odniesieniu do rzeczywistych 
i potencjalnych konfliktów interesów. Rzeczywisty lub 
potencjalny konflikt interesów występuje, gdy osobiste 
działania, interesy i relacje zakłócają, wpływają albo 
wydają się zakłócać lub wpływać na obiektywność, 
wyniki lub sądy pracownika, kierownika lub dyrektora 
w kwestii podejmowania decyzji, które są najlepsze dla 
firmy Poly. Sytuacja taka może wystąpić, gdy lojalność 
lub działania pracownika, kierownika lub dyrektora 
jest podzielona między firmę Poly i inny podmiot, taki 
jak konkurent, dostawca lub klient. Wystąpić może ona 
również, gdy pracownik, kierownik lub dyrektor znajduje 
się w pozycji umożliwiającej wpływ na decyzję, która może 
przynieść osobisty zysk lub korzyści temu pracownikowi, 
kierownikowi lub dyrektorowi (albo krewnemu lub 
partnerowi tego pracownika, kierownika lub dyrektora) 
w wyniku działań biznesowych firmy Poly. Na przykład: 
zysk osobisty może wystąpić, gdy pracownik, kierownik, 
dyrektor lub krewny takiej osoby ma znaczące udziały 
w firmie, z którą firma Poly prowadzi działalność, lub też 
gdy dowolna korzyść, łapówka, znaczący podarunek lub 
specjalne względy zostaną przekazane pracownikowi, 
kierownikowi, dyrektorowi lub krewnemu takiej osoby 
przez stronę trzecią w związku z zaangażowaniem 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
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pracownika w transakcje biznesowe firmy Poly lub 
też stanowisko takiego pracownika, kierownika lub 
dyrektora w firmie Poly.

Jeśli masz wpływ na transakcje między firmą Poly 
i inną osobą lub podmiotem, niezwykle ważne jest 
ujawnienie Działowi prawnemu możliwości wystąpienia 
rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów, 
aby możliwe było uniknięcie go.

Nasze Zasady konfliktu interesów mogą pomóc w 
uniknięciu dowolnego działania, umowy, inwestycji 
biznesowej lub interesu, które mogą powodować 
konflikt z interesami firmy Poly lub wpływać na Twoje 
możliwości działania zgodnie z najlepszymi interesami 
firmy Poly. Jeśli nie masz pewności co do istnienia 
konfliktu, skontaktuj się z Działem prawnym, aby 
uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

UCZCIWOŚĆ FINANSOWA, 
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI 
I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ ETYKI

Jako firma publiczna jesteśmy odpowiedzialni za 
zapewnianie należycie pełnych, rzetelnych, treściowo 
dokładnych, aktualnych i zrozumiałych informacji 
na temat naszej kondycji biznesowej i finansowej 
w raportach przekazywanych Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd USA, na podstawie przepisów 
innych krajów oraz w innych środkach komunikacji 
publicznej. Uczciwość naszych informacji finansowych 
jest niezwykle ważna. Informacje finansowe firmy 
Poly pomagają naszemu zarządowi i kierownictwu w 
podejmowaniu decyzji. Na ich podstawie opierają się 
również nasi udziałowcy i rynki finansowe.

Przechowujemy nasze księgi, dokumentację i rachunki z 
należytą szczegółowością, tak aby w sposób terminowy, 
dokładny i uczciwy odzwierciedlały wszystkie 
transakcje firmy Poly. Takie księgi, dokumentację i 
rachunki przechowujemy wyłącznie w autoryzowanych 

systemach, aplikacjach, oprogramowaniu i platformach. 
Niezatwierdzone systemy, aplikacje, oprogramowanie i 
platformy nie mogą być używane do przechowywania 
takich ksiąg, dokumentacji i rachunków. Firma Poly 
i jej podmioty zależne będą utrzymywać system 
wewnętrznych kontroli księgowych w celu sprawdzania 
i wspierania zgodności z zasadami.

Jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie procedur 
firmy Poly dotyczących prowadzenia i raportowania 
transakcji biznesowych, uzyskiwania odpowiednich 
autoryzacji kierownictwa dotyczących tych transakcji 
oraz przechowywania odpowiedniej dokumentacji 
zgodnie z Zasadami przechowywania dokumentacji 
firmy Poly. Te wymogi dotyczące przechowywania 
dokumentacji stanowią dodatek do wszystkich innych 
zasad finansowych firmy Poly. Żaden pracownik nie 
może świadomie nie wdrożyć systemu odpowiednich 
kontroli wewnętrznych ani też nie będzie fałszować 
żadnych ksiąg, dokumentacji i rachunków. Niniejsze 
zasady dokładnego i uczciwego rejestrowania informacji 
dotyczą również utrzymywania przez pracownika 
wykazów dotyczących czasu, rozliczeń wydatków 
i innej dokumentacji dla firmy Poly. Nasze Zasady 
przechowywania dokumentacji wymagają od nas 
przestrzegania wszelkich rozporządzeń Działu prawnego, 
w tym powiadomień o zachowaniu informacji na użytek 
postępowań sądowych.

Żaden pracownik, kierownik lub dyrektor firmy Poly nie 
może zakłócać ani też starać się wpłynąć w niewłaściwy 
sposób, bezpośrednio lub pośrednio, na audyty danych 
finansowych firmy Poly. Naruszenie tego postanowienia 
spowoduje podjęcie działań dyscyplinarnych, łącznie 
z rozwiązaniem stosunku pracy, a także może być 
podstawą istotnej odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Jeśli masz świadomość istnienia jakichkolwiek 
nieprawidłowych lub wątpliwych transakcji, księgowań, 
praktyk audytowych lub innych spraw w firmie Poly 

https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
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lub podejrzewasz istnienie takich problemów, jeśli 
uważasz, że wewnętrzna kontrola firmy Poly raportów 
finansowych jest niewystarczająca lub niepoprawna, 
lub też uważasz, że firma Poly nie przekazuje pełnych, 
uczciwych, dokładnych, terminowych i zrozumiałych 
informacji w okresowych raportach dla Komisji Giełd i 
Papierów Wartościowych USA lub w innych formach 
komunikacji publicznej, musisz natychmiast zgłosić 
tę kwestię Działowi finansowemu, Działowi audytu 
wewnętrznego lub Działowi prawnemu albo przekazać 
zgłoszenie na zasadzie poufnej (lub anonimowej, jeśli 
wolisz) za pośrednictwem naszej infolinii ds. etyki, online 
lub przez telefon. Raporty tego typu będą przekazywane 
przewodniczącemu komisji audytowej zarządu. Sprawy 
tego typu można również zgłaszać bezpośrednio komisji 
audytowej zarządu.

Wymagamy od pracowników zgłaszania wątpliwości 
na temat uczciwości finansowej, naruszeń prawa lub 
zasad firmy (pracownik może wybrać anonimowe 
przekazanie zgłoszenia za pośrednictwem infolinii 
ds. etyki). Ściśle zabraniamy dyskryminacji, działań 
odwetowych i molestowania wobec osób, które w dobrej 
wierze zgłaszają takie sprawy w oparciu o uzasadnione 
przekonanie, że doszło do wykroczeń.

PRZEPISY DOTYCZĄCE PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH — WYKORZYSTYWANIE 
INFORMACJI POUFNYCH 

Zobowiązania wynikające z przepisów prawa o 
papierach wartościowych w Stanach Zjednoczonych 
dotyczą wszystkich dyrektorów, kierowników i 
pracowników firmy Poly na całym świecie. Podczas 
normalnych działań biznesowych możemy uzyskać 
poufne informacje na temat firmy Poly lub innej firmy. 
Te poufne informacje mogą nie być publiczne i mogą 
być uważane za „informacje wewnętrzne”. „Informacje 
wewnętrzne” to wszelkie informacje, które nie zostały 
ujawnione publicznie i mogą mieć istotne znaczenie przy 

DLA KAŻDEGO Z NAS I 
FIRMY POLY BARDZO 

WAŻNE JEST, BY NIE 
WYSTĘPOWAŁY PRZYPADKI 

WYKORZYSTYWANIA 
INFORMACJI POUFNYCH 
W OBROCIE PAPIERAMI 

WARTOŚCIOWYMI. NALEŻY 
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ 

Z ZASADAMI I PROGRAMEM 
WYKORZYSTYWANIA 

INFORMACJI WEWNĘTRZNYCH 
FIRMY POLY, KTÓRE 

ZAWIERAJĄ DODATKOWE 
INFORMACJE I WYTYCZNE 

NA TEMAT INFORMACJI 
WEWNĘTRZNYCH, OKRESU 

ZAKAZU OBROTU FIRMY POLY 
ORAZ ZAKAZU KRÓTKIEJ 

SPRZEDAŻY, WYKORZYSTANIA 
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH 

I INNYCH FORM ZASTAWU 
LUB ZABEZPIECZENIA 

AKCJI FIRMY POLY.

podejmowaniu przez inwestorów decyzji o kupnie, sprzedaży 
lub zachowaniu papierów wartościowych (często określane 
jako „istotne informacje niedostępne publicznie”).

Informacje poufne i inne informacje biznesowe stanowią 
własność firmy Poly i nie możemy odnosić dzięki nim 
osobistych korzyści poprzez kupno i sprzedaż papierów 
wartościowych firmy Poly ani poprzez przekazywanie 
innym informacji zapewniających im zysk w naszym lub ich 
własnym imieniu. Nieprawidłowe wykorzystanie istotnych 
informacji niedostępnych publicznie stoi w sprzeczności 
z niniejszym Kodeksem i przepisami prawa dotyczącego 
papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. 

Wykorzystywanie poufnych informacji jest przestępstwem, 
które niesie ze sobą konsekwencje karne i cywilne. Kary 
są surowe i mogą obejmować grzywny, kary pozbawienia 
wolności, oskarżenia, prywatne postępowanie sądowe i 
rozwiązanie stosunku pracy. Firma Poly może także zostać 
ukarana za wykorzystywanie poufnych informacji lub inne 
niewłaściwe zachowanie swoich pracowników, kierowników 
i dyrektorów. 

OKRES ZAKAZU OBROTU

Firma Poly nakłada na swoich kierowników, dyrektorów i 
niektórych pracowników zakaz obrotu przez określony okres, 
co oznacza, że nie mogą oni prowadzić handlu papierami 
wartościowymi firmy Poly w tym przedziale czasu. Aby 
pomóc w zrozumieniu, kiedy okno transakcyjne otwiera 
się i zamyka, Dział prawny firmy Poly wysyła wiadomości 
z informacją, czy pracownik podlega zasadom tego okna 
transakcyjnego, oraz z datami, kiedy okno to pozostanie 
otwarte pod warunkiem uzyskania zgody na transakcję. W 
przypadku podlegania zasadzie okna transakcyjnego należy 
pamiętać, że sprzedaż akcji uzyskanych w ramach planu 
zakupu akcji pracowniczych oraz wszelkie inne transakcje 
rynkowe mogą mieć miejsce wyłącznie przy otwartym oknie 
obrotu akcjami, a nawet wtedy są dozwolone wyłącznie 
przy braku posiadania istotnych informacji niedostępnych 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/Eb-zyU6SzRlLuAA2EGk6jbMB4qTfeRgSuvIuaUdxu9nppg
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publicznie. Zaprzestanie obrotu w okresach zakazu 
dotyczy nie tylko transakcji rynkowych, lecz także 
transakcji otwartych i innych — należy je anulować, 
jeśli nie zostały zakończone przed zamknięciem okna 
transakcyjnego.

Wszystkie osoby mające regularny dostęp do istotnych 
informacji niedostępnych publicznie muszą uzyskać 
wstępną zgodę na transakcję od naczelnego radcy 
prawnego lub wyznaczonej przez niego osoby przed 
dokonaniem transakcji. Należy również pamiętać, że 
firma Poly może czasami zamknąć okno obrotu poza 
normalnymi okresami zakazu lub też nakazać dodatkowo 
wstrzymanie transakcji określonym osobom. W takiej 
sytuacji zabronione jest dokonywanie transakcji 
do momentu zakończenia takiego dodatkowego 
obowiązującego Ciebie okresu zakazu lub wstrzymania 
transakcji (transakcje po tym okresie są dozwolone 
tylko, jeśli nie posiadasz informacji wewnętrznych). W 
przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu 
z Działem prawnym.

ZAKAZ KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY, WYKORZYSTANIA 
INSTRUMENTÓW POCHODNYCH I ZASTAWIANIA 
AKCJI FIRMY POLY

Zabronione jest stosowanie krótkiej sprzedaży udziałów 
firmy Poly. Krótka sprzedaż oznacza dowolną transakcję, 
w której dana osoba może zyskać na spadku ceny akcji 
firmy Poly. Nie możemy angażować się w stosowanie 
instrumentów pochodnych (z wyjątkiem opcji na akcje 
przydzielonych danej osobie przez firmę), takich jak 
opcje kupna i sprzedaży, jak również zastawiać ani 
zabezpieczać akcji firmy Poly w inny sposób. Akcje 
firmy Poly nie mogą być przechowywane w depozytach 
zabezpieczających.

ZAKAZ POROZUMIEŃ DODATKOWYCH

Zasady uznawania przychodów firmy Poly określają zakaz 
stosowania „porozumień dodatkowych” (pisemnych lub 

ustnych umów z klientami, które modyfikują lub zastępują 
warunki aktualnych lub wcześniejszych zamówień i 
kontraktów oraz które nie zostały w odpowiednim czasie 
ujawnione Działowi finansowemu lub Działowi prawnemu). 
Jeśli masz świadomość istnienia jakiejkolwiek umowy 
pobocznej, musisz natychmiast zgłosić tę kwestię Działowi 
finansowemu lub Działowi prawnemu albo anonimowo za 
pośrednictwem infolinii ds. etyki.

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ 
I LOBBOWANIE

W pełni przestrzegamy wszystkich lokalnych, stanowych, 
federalnych i innych obowiązujących przepisów, zasad i 
regulacji dotyczących wspierania działalności politycznej. 
Fundusze i aktywa firmy Poly nie mogą być używane 
w celu wspierania kampanii politycznych ani partii 
politycznych w żadnych okolicznościach bez uprzedniej 
pisemnej zgody naczelnego radcy prawnego, dyrektora 
generalnego, dyrektora finansowego oraz, jeśli to konieczne, 
zarządu firmy Poly. Pracownicy, kierownicy i dyrektorzy 
mogą poświęcać swoje środki i czas na cele polityczne, ale 
powinni robić to w sposób, który nie sugeruje wsparcia 
firmy Poly.

DATKI NA CELE DOBROCZYNNE

Firma Poly jest dobrym obywatelem świata i naszym celem 
jest maksymalizacja pozytywnego wpływu na społeczności, 
w których żyjemy i pracujemy. Prowadzimy działalność 
ochotniczą i mentorską oraz przekazujemy datki na 
rzecz organizacji na całym świecie. W celu zapewnienia 
zgodności z wszystkimi obowiązującymi przepisami, 
zasadami i regulacjami dotyczącymi darowizn na cele 
dobroczynne, przekazujemy fundusze i aktywa firmy Poly 
na cele dobroczynne (w tym przez wynagrodzenie) lub 
też działamy w imieniu firmy Poly wyłącznie zgodnie z 
Globalnymi zasadami datków. Darowizny przekazujemy 
za pośrednictwem Globalnego portalu datków.

KONTAKT Z MEDIAMI

Nasz Dyrektor generalny wyznaczył określonych 
pracowników do komunikacji z mediami w sprawach 
związanych z działalnością biznesową firmy Poly. Jeśli ze 
strony prasy otrzymasz prośbę o wywiad lub komentarz, 
przekaż ją działowi komunikacji firmowej w danym regionie 
lub działowi relacji z inwestorami, jeśli sprawa dotyczy 
informacji inwestycyjnych lub pytań udziałowców. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/insideplantronics/human-resources/SiteAssets/Global_Giving_policy_HW.pdf
https://poly.benevity.org/user/login
https://plantronics.sharepoint.com/sites/PublicAffairs/SitePages/Communications.aspx
http://investor.poly.com/?_ga=2.71907283.1953018804.1560790248-717139537.1552942380
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„LIDERZY ROZWIĄZUJĄ PROBLEMY 

SWOICH KLIENTÓW — DUŻE I MAŁE. 

ŚCIŚLE Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄ, A TAKŻE 

Z PARTNERAMI DYSTRYBUCYJNYMI I 

ICH ZESPOŁAMI W CELU DOSTARCZANIA 

INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ.”
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KLIENT, KLIENT, KLIENT

JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI W 

UTRZYMYWANIE KORZYSTNYCH DLA 

ŚRODOWISKA PROCESÓW, KTÓRE 

SPEŁNIAJĄ LUB PRZEKRACZAJĄ 

WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE WYMOGI 

PRAWNE, JAK RÓWNIEŻ ZAŁOŻENIA 

DOBROWOLNYCH PROGRAMÓW, 

W KTÓRYCH UCZESTNICZY FIRMA 

POLY, W TYM W NASTĘPUJĄCYCH 

OBSZARACH:

• Energia słoneczna
• Emisja gazów cieplarnianych
• Raportowanie recyklingu
• Oszczędzanie wody
• Zrównoważone praktyki budowlane
• Opieka nad produktami

KULTURA FIRMY POLY

Wierzymy, że etyczne i odpowiedzialne postępowanie 
jest czymś właściwym oraz prawidłową metodą 
prowadzenia działalności biznesowej. Ściśle 
przestrzegamy przepisów prawa we wszystkich 
regionach i lokalizacjach, w których prowadzimy 
działalność. Działamy na najwyższym poziomie 
etyki i uczciwości finansowej. Nasz Kodeks 
postępowania stanowi podstawę naszej kultury etyki, 
odpowiedzialności i uczciwego postępowania. 

GLOBALNE OBYWATELSTWO

Wiemy, że jesteśmy częścią większej globalnej 
społeczności, dlatego podejmujemy decyzje jako dobrzy 
gospodarze ziemi, jej zasobów i ludzi. Jesteśmy dumni z 
naszych starań dotyczących zrównoważonego rozwoju, 
odpowiedzialności społecznej i jakości napędzanej 
przez klientów.  Nasz raport dotyczący społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR) wzmacnia nasze stałe 
zaangażowanie w kwestie związane ze środowiskiem 
naturalnym, odpowiedzialnością społeczną i ładem 
korporacyjnym (ESG), które będą miały pozytywny 
wpływ na naszych udziałowców i ogół społeczeństwa, 
a także dodadzą wartości naszej działalności. 

ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA I ZAOPATRZENIE

Jesteśmy zaangażowani w odpowiedzialne 
wytwarzanie naszych produktów oraz odpowiedzialne 
pozyskiwanie materiałów. Wymagamy takiego samego 
zaangażowania od naszych dostawców, dlatego 
stworzyliśmy Kodeks postępowania dostawców, który 
określa nasze oczekiwania względem dostawców firmy 
Poly w kwestii prowadzenia działalności biznesowej 
w sposób zgodny z prawem, etyczny i odpowiedzialny. 
Współpracujemy z naszymi dostawcami, aby promować 
w Demokratycznej Republice Konga (DRK) wolne 

od konfliktów pozyskiwanie części i produktów 
dostarczanych firmie Poly.

PRAWA CZŁOWIEKA

Rozumiemy znaczenie utrzymywania i promowania 
podstawowych praw człowieka we wszystkich naszych 
działaniach biznesowych. Nasza Globalna polityka 
praw człowieka odzwierciedla nasze zobowiązanie do 
poszanowania praw człowieka i godności osób w ramach 
naszych działań, łańcucha dostaw i społeczności oraz 
wspiera zasady określone w Powszechnej deklaracji 
praw człowieka ONZ, jak również w Deklaracji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej 
podstawowych zasad i praw w pracy oraz działań 
uzupełniających. Oczekujemy, że nasi dostawcy i 
partnerzy biznesowi również będą przestrzegać tych 
zasad. Nasz Kodeks postępowania dostawców wspiera 
te praktyki i stara się zminimalizować ryzyko naruszeń 
praw człowieka w całym naszym łańcuchu dostaw.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zatrudniamy ponad 6500 pracowników w ponad 75 
krajach na całym świecie i jesteśmy zaangażowani 
w utrzymywanie korzystnych dla środowiska 
procesów, które spełniają lub przekraczają wszystkie 
obowiązujące wymogi prawne, jak również założenia 
dobrowolnych programów, w których uczestniczy firma 
Poly. Nasze Zasady środowiskowe wspierają rozwój 
naszych produktów i naszą działalność, jak również 
zarządzanie naszymi obiektami na całym świecie. 
Staramy się oszczędzać energię i wodę, jak również 
ograniczać odpady i emisje związków węgla.

JAKOŚĆ UKIERUNKOWANA NA KLIENTA

Staramy się dostarczać produkty i usługi, które 
zapewniają wyjątkowe wrażenia naszym klientom. 
Przestrzeganie globalnych standardów jakości 
oraz wspieranie nieustannego rozwoju produktów 
umożliwia nam najlepsze służenie naszym klientom 
oraz utrzymywanie i rozwój reputacji naszej marki.

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEGSCOC%20Supplier%20Code%20of%20Conduct.docx?d=w76b63c9c8c354eeb985bc1883b9dc06e
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-human-rights-final-051321-en.pdf
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-human-rights-final-051321-en.pdf
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-environmental-policy-final-033121-en.pdf
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„LIDERZY SĄ DUMNI 

ZE SWOJEJ PRACY I 

WIEDZĄ, ŻE SZCZEGÓŁY 

MAJĄ ZNACZENIE.”
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UCZCIWE TRANSAKCJE 

Staramy się postępować uczciwie w naszych transakcjach ze 
współpracownikami, klientami, dostawcami i konkurentami 
firmy Poly. Nie uzyskujemy nieuczciwej przewagi nad innymi 
poprzez manipulację, zatajanie, nieprawidłowe wykorzystanie 
informacji poufnych, fałszywe przedstawianie faktów i 
wszelkie inne nieuczciwe praktyki.

RELACJE Z KLIENTAMI 

Jesteśmy przedstawicielami firmy Poly i ważne jest, byśmy 
działali w sposób, który tworzy wartość dla naszych 
klientów i pomaga w budowaniu relacji opartych na 
zaufaniu. Dostarczamy produkty i usługi od wielu lat. 
Przez ten czas zdobyliśmy zaufanie i dobrą reputację. 
Ta dobra wola jest jednym z naszych najważniejszych 
zasobów. Będziemy działać na rzecz jej ochrony oraz 
poprawy naszej reputacji.

DOBÓR DOSTAWCÓW 

Dostawcy firmy Poly stanowią istotną część naszego 
sukcesu. Tworzymy środowisko, w którym nasi dostawcy 
chcą współpracować z firmą Poly, ponieważ mają pewność, 
że będą traktowani w sposób zgodny z prawem i etyczny. 
Kupujemy materiały i wybieramy dostawców na podstawie 
potrzeb, jakości, usług, cen, warunków oraz możliwości 
kompetentnej, etycznej i wydajnej współpracy. Podczas 
wybierania dostawców nie dyskryminujemy ze względu na 
płeć, tożsamość i ekspresję płciową, rasę, wiek, wyznanie, 
narodowość, niepełnosprawność fizyczną i umysłową, 
pochodzenie, kolor skóry, stan cywilny, orientację seksualną, 
status żołnierza lub weterana, status ofiary przemocy 
domowej, napaści na tle seksualnym lub prześladowania, 
stan zdrowia, dane genetyczne lub wszelkie inne klasy i 
kategorie chronione uznane przez obowiązujące prawa 
dotyczące równych szans.

PODNOŚ POPRZECZKĘ

„STARAMY SIĘ 

POSTĘPOWAĆ 

UCZCIWIE W NASZYCH 

TRANSAKCJACH ZE 

WSPÓŁPRACOWNIKAMI, 

KLIENTAMI, 

DOSTAWCAMI I 

KONKURENTAMI 

FIRMY POLY.” 

Dostawca firmy Poly ma ogólnie prawo do sprzedaży 
swoich produktów i usług stronom trzecim, w tym 
konkurentom firmy Poly. Jednakże w niektórych 
przypadkach, jeśli produkty lub usługi zostały 
zaprojektowane, stworzone, wyprodukowane lub 
rozwinięte na podstawie patentów firmy Poly lub przy 
użyciu informacji poufnych firmy Poly, umowa firmy z 
dostawcą może określać pewne ograniczenia.

RELACJE Z RZĄDAMI I KONTRAKTY RZĄDOWE

Ściśle przestrzegamy wszystkich obowiązujących 
przepisów i regulacji dotyczącymi kontaktów i układów 
z przedstawicielami rządów, jak również stosujemy 
wysokie standardy etyczne, moralne i prawne działań 
biznesowych. 

Kiedy prowadzimy działalność biznesową z podmiotami 
rządowymi, w tym rządami federalnymi, stanowymi i 
lokalnymi, reguły prawne i wymagania dotyczące umów 
mogą być znacznie bardziej ścisłe niż w przypadku 
klientów komercyjnych. W każdym przypadku musimy 
stosować najwyższe standardy etyczne oraz spełniać 
wymagania odpowiednich przepisów i regulacji, w tym 
określone wymagania specjalne związane z transakcjami 
i kontraktami rządowymi, jak również kodeksami i 
zasadami firmy Poly. Będziemy zachowywać zgodność 
z wszelkimi warunkami, procedurami i procesami 
określonymi w kontraktach i subkontraktach rządowych.

Jeśli pracujesz nad kontraktami rządowymi, upewnij 
się, że w pełni rozumiesz specjalne zasady i warunki 
stosujące się do tych relacji z klientami, w tym między 
innymi reguły określające dokładność certyfikatów 
i przedstawień, zobowiązania cenowe, interakcje z 
pracownikami federalnymi, wymagania dotyczące 
kraju pochodzenia i inne kwestie. Miej świadomość, 

które wymagania stosują się do stron trzecich, takich jak 
konsultanci, sprzedawcy, dystrybutorzy lub dostawcy. 
Upewnij się, że strona trzecia jest świadoma tych wymagań 
i może je spełnić. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące 
relacji z rządem, sprzedaży rządowej lub kontraktów 
rządowych, skontaktuj się z Działem prawnym firmy Poly.

CŁA I KONTROLA IMPORTU 

Jako firma globalna musimy przestrzegać lokalnych 
przepisów dotyczących importu w krajach, w których 
prowadzimy działalność. Staramy się dostarczać 
precyzyjne i terminowe deklaracje celne państwowym 
urzędom celnym. 



20

Poly | Kodeks postępowania | RP 2022

 Składamy odpowiednie deklaracje dla wszystkich 
przesyłek komercyjnych. Proces ten obejmuje 
surowce, gotowe produkty, próbki, maszyny, narzędzia, 
podarunki i nagrody. Towary dostarczone pod nazwą 
Poly są uznawane za przesyłki komercyjne i firma 
Poly ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędne lub 
nieprawidłowe deklaracje. Nie będziemy fałszować 
dokumentacji, przemycać towarów ani świadomie 
obchodzić przepisów importowych. Nie będziemy 
dokonywać żadnych nieprawidłowych płatności w 
celu przyspieszenia procesu importu i czynności 
celnych, w tym niewłaściwych opłat za „ułatwienie” lub 

„przyspieszenie”. Rozumiemy, że składanie precyzyjnych 
i terminowych deklaracji celnych ma kluczowe 
znaczenie dla naszej reputacji i możliwości pełnienia 
funkcji importera/eksportera w wielu krajach na całym 
świecie, w których prowadzimy działalność. 

OSOBISTY PRZEWÓZ PRODUKTÓW 

Zachowujemy ostrożność podczas osobistego wwożenia 
produktów do obcych krajów. Właściwe deklaracje 
są ważne, ponieważ osobisty przewóz produktów, 
surowców, urządzeń, narzędzi testowych, narzędzi, 
maszyn, podarunków i nagród bez odpowiedniej 
deklaracji osoby przewożącej artykuły w miejscu 
przywozu może być nielegalny. 

Nie zachęcamy do osobistego przewozu produktów 
przez granice państwowe, ponieważ proces 
prawidłowego deklarowania artykułów jest złożony. 
Co więcej, procedury importu i opłacania ceł i opłat 
różnią się w zależności od miejsca i mogą być trudne 
oraz prowadzić do opóźnień w przewozie osób 
lub punktualnym imporcie towarów. Zamiast tego 
pracownicy powinni wykorzystywać działy spedycji 
i odbioru towarów w poszczególnych obiektach firmy 
Poly do przesyłki takich towarów lub też kontaktować 
się z Globalnym zespołem ds. zgodności z przepisami 
handlowymi. 

PRAWIDŁOWA DEKLARACJA IMPORTOWA 

Nie będziemy angażować się w fałszowanie 
dokumentacji dotyczącej spedycji, obsługi lub importu 
towarów, ani też nie będziemy dostarczać, obsługiwać 
i importować towarów bez dokładnych i zgodnych 
z prawdą informacji wymaganych w celu spełnienia 
odpowiednich przepisów celnych rządów lokalnych. 
Tego samego oczekujemy od naszych partnerów 
biznesowych. 

SANKCJE EKONOMICZNE, ZAPOBIEGANIE 
TERRORYZMOWI I BOJKOTY EKONOMICZNE

Musimy zachowywać zgodność z przepisami i 
regulacjami handlowymi Stanów Zjednoczonych i 
innych krajów, w których prowadzimy działalność, 
w tym postanowieniami rządowych przepisów 
eksportowych USA oraz innymi amerykańskimi 
programami sankcji ekonomicznych dotyczącymi 
określonych krajów i osób, administrowanymi 
przez Urząd kontroli aktywów zagranicznych oraz 
administracji eksportu Ministerstwa skarbu USA. 
Nie możemy angażować się ani wspierać działań 
terrorystycznych, bezpośrednio lub pośrednio. 
Przestrzegamy przepisów antybojkotowych USA i 
powiązanych regulacji, które zabraniają amerykańskim 
firmom pogłębiania i wspierania bojkotów 
nieusankcjonowanych przez rząd USA.

KONTROLA EKSPORTU 

Stany Zjednoczone i inne kraje utrzymują przepisy i 
regulacje eksportowe dotyczące miejsc docelowych, do 
których „produkty”, takie jak towary, oprogramowanie 
i technologie mogą być eksportowane. Regulacje 
eksportowe są złożone i dotyczą wszystkich krajów, w 
których prowadzimy działalność biznesową. Jeśli nie 
masz pewności, czy dane produkty podlegają kontroli, 
skontaktuj się z Globalnym zespołem ds. zgodności z 
przepisami handlowymi. Oprogramowanie wytworzone 

w Stanach Zjednoczonych podlega tym regulacjom 
nawet w przypadku jego duplikacji i pakowania za 
granicą. W pewnych okolicznościach ustne prezentacje 
zawierające dane techniczne dla obywateli innych 
państw w Stanach Zjednoczonych mogą stanowić eksport 
podlegający kontroli. My i nasi partnerzy biznesowi 
nie będziemy angażować się w marketing, obsługę ani 
sprzedaż produktów i technologii na obszarach objętych 
embargiem i sankcjami, chyba że uzyskamy konkretną 
pisemną autoryzację Globalnego zespołu ds. zgodności z 
przepisami handlowymi i Działu prawnego. 

Globalny zespół ds. zgodności z przepisami handlowymi 
może udzielić wskazówek na temat krajów będących 
zakazanymi miejscami docelowymi oraz informacji, czy 
proponowana dostawa produktów firmy Poly lub innych 
elementów może wymagać autoryzacji rządowej. 

EKSPORT TECHNOLOGII, PROJEKTÓW I ROZWOJU 

Eksport technologii, takich jak rysunki, kod źródłowy, 
algorytmy, zaszyfrowane obiekty i inne informacje 
techniczne podlega krajowym przepisom i regulacjom 
dotyczącym bezpieczeństwa narodowego, polityki 
zagranicznej i zapobiegania terroryzmowi. Będziemy 
konsultować się z Globalnym zespołem ds. zgodności z 
przepisami handlowymi przed dostarczeniem technologii do 
zakazanych lub objętych kontrolą cudzoziemców lub krajów. 
Umowy o zachowaniu poufności nie stanowią pisemnej 
autoryzacji transferu technologii, projektów i rozwoju.
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„LIDERZY ROBIĄ 

TO, CO MÓWIĄ, ŻE 

ZROBIĄ, TRAKTUJĄ 

SIĘ WZAJEMNIE Z 

SZACUNKIEM, WSPIERAJĄ 

SIĘ WZAJEMNIE I 

POCZUWAJĄ SIĘ DO 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 

ORAZ WYMAGAJĄ TEGO 

SAMEGO OD INNYCH.”
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INFORMACJE POUFNE I ZATRZEŻONE

Nasze informacje poufne i zatrzeżone są cennym 
zasobem i jesteśmy odpowiedzialni za ich ochronę. 
Będziemy używać informacji poufnych i zastrzeżonych 
wyłącznie do celów biznesowych firmy Poly i w sposób 
chroniącyte informacje. 

W przypadku przesyłania informacji poufnych i 
zastrzeżonych przez internet podejmujemy odpowiednie 
działania zapobiegające nieprawidłowemu przedstawieniu 
informacji. Ochrona informacji obejmuje prawidłowe 
oznaczanie, zabezpieczenie, ochronę i utylizację zgodnie z 
naszymi Zasadami klasyfikacji i przetwarzania informacji 
oraz rozciąga się na informacje poufne stron trzecich, 
które firma Poly otrzymała w prawidłowy sposób na 
podstawie umów zachowania poufności. 

W momencie rozpoczęcia zatrudnienia musimy podpisać 
Umowę cesji informacji poufnych i wynalazków 
pracownika (lub odpowiednią obowiązującą wcześniej 
umowę). Umowa ta opisuje nasze obowiązki dotyczące 
poufności, omawia wcześniejsze wynalazki, wymaga 
ujawnienia produktów, które możemy wnosić od 
wcześniejszego pracodawcy oraz przekazuje prawa 
do wynalazków i inne prawa własności firmie Poly. 
Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności i zaufania 
względem niepublicznych informacji biznesowych firmy 
Poly. Zobowiązanie to dotyczy również niepublicznych 
informacji biznesowych dowolnego klienta, dostawcy i 
innych partnerów biznesowych firmy Poly. 

UJAWNIANIE INFORMACJI POUFNYCH 
FIRMY POLY

Informacje poufne firmy Poly mogą zostać ujawnione 
potencjalnym partnerom biznesowym w celu rozwoju 
działalności firmy Poly. Takich informacji jednak nie 
należy nigdy ujawniać bez dokładnego rozważenia 

WSPIERAJ ZESPOŁY

„INFORMACJE POUFNE 
I ZATRZEŻONE FIRMY 

POLY SĄ CENNYM 
ZASOBEM I JESTEŚMY 
ODPOWIEDZIALNI ZA 

ICH OCHRONĘ”.

potencjalnych korzyści i zagrożeń. Jeśli Ty lub 
kierownictwo firmy Poly uzna, że ujawnienie informacji 
poufnych jest konieczne, musisz upewnić się, że przed 
ich ujawnieniem podpisano odpowiednią umowę o 
zachowaniu poufności. Skonsultuj się z NDA Central, 
aby uzyskać informacje dotyczące umów zachowania 
poufności. 

OBSŁUGA INFORMACJI 
POUFNYCH INNYCH STRON

Gdy inne strony przekazują firmie Poly informacje 
poufne dotyczące swoich produktów i działań, musimy 
działać zgodnie z wszelkimi umowami zawartymi z 
tymi stronami oraz chronić ich informacje poufne. Nie 
akceptujemy informacji oferowanych przez strony 
trzecie i opisanych jako poufne, chyba że podpisano 
umowę o zachowaniu poufności z podmiotem 
oferującym informacje. Po podpisaniu umowy o 
zachowaniu poufności powinniśmy akceptować 
wyłącznie informacje wymagane do osiągnięcia celu ich 
otrzymania. W przypadku oferowania szczegółowych 
lub kompleksowych informacji poufnych, które nie są 
wymagane do osiągnięcia tego celu, należy je odrzucić 
lub niezwłocznie zwrócić.

KONIECZNA WIEDZA

Informacje poufne firmy Poly oraz informacje poufne 
innych stron należy ujawniać tylko tym pracownikom 
firmy Poly lub stronom trzecim (na podstawie umów 
o zachowaniu poufności), którzy potrzebują ich, aby 
osiągnąć cele biznesowe. 

INFORMACJE NA TEMAT KONKURENCYJNOŚCI

Nie próbujemy zdobyć, ukraść ani użyć w sposób 
niezgodny z prawem informacji poufnych naszych 
konkurentów. Nie kontaktujemy się też z konkurentami 

w sprawie ich informacji poufnych. Firma Poly zatrudnia 
byłych pracowników konkurencji, ale uznajemy i 
szanujemy zobowiązania tych pracowników dotyczące 
nieużywania i nieujawniania informacji poufnych ich 
poprzednich pracodawców. 

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Obowiązują nas Zasady ochrony prywatności, których 
celem jest opisanie różnych typów informacji zbieranych 
przez firmę Poly, naszych obowiązków w związku z 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Information%20Classification%20and%20Processing%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/sites/bpflow/NDACentral/SitePages/NDA%20Central.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://www.plantronics.com/us/en/legal/privacy
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tymi informacjami oraz działań, które podejmujemy 
lub których nie podejmujemy w związku z danymi 
osobowymi. Zapewniamy osobom indywidualnym wybór, 
powiadomienia, bezpieczeństwo i dostęp do swoich 
danych osobowych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 
za unikanie nieprawidłowego użytkowania danych 
osobowych innych osób, ochronę danych osobowych 
innych osób oraz zachowanie zgodności z naszymi 
wewnętrznymi Zasadami ochrony prywatności. Nasze 
procedury bezpieczeństwa ograniczają dostęp do i 
użytkowanie danych osobowych użytkowników oraz 
wymagają od nas wszystkich podejmowania środków 
chroniących dane osobowe przed nieautoryzowanym 
dostępem. Musisz znać swoje obowiązki związane z tymi 
procedurami oraz zbierać, użytkować i uzyskiwać dostęp 
do danych osobowych użytkowników wyłącznie zgodnie 
z naszymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa 
i prywatności danych i informacji, jak również 
odpowiednimi przepisami ochrony danych.

Jesteśmy świadomi tego, że globalne przepisy dotyczące 
prywatności nieustannie się zmieniają. Podejmujemy 
racjonalne starania w celu zapewnienia zgodności z 
tymi przepisami, w tym nowymi przepisami w USA, 
takimi jak California Consumer Privacy Act (CCPA), i 
w Europie, takimi jak unijne Ogólne Rozporządzenie o 
Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz oczekujące na 
wprowadzenie rozporządzenie o prywatności i łączności 
elektronicznej, jak również różnymi innymi przepisami 
dotyczącymi prywatności, ochrony danych zapobiegania 
spamowi w lokalizacjach, w których prowadzimy 
działalność. Wszelkie istotne zmiany w naszych 
Zasadach ochrony prywatności będą ogłaszane osobom 
indywidualnym w witrynach firmy Poly. Jesteśmy 
świadomi, że nieprawidłowe wykorzystywanie danych 
osobowych może prowadzić do działań dyscyplinarnych, 
jak również konsekwencji cywilnych i kryminalnych.

W razie pytań na temat wykorzystania lub dostępu 
do informacji poufnych lub podlegających naszym 

wewnętrznym Zasadom ochrony prywatności skontaktuj 
się z Działem prawnym. 

STANDARDY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH

Szanujemy przepisy dotyczące praw autorskich, które 
chronią prace innych podmiotów. Nie naruszamy praw 
autorskich. Musimy uzyskać zgodę wydawcy przed 
skopiowaniem i dystrybucją publikacji i zdjęć lub 
ich istotnych elementów. W przypadku wątpliwości 
dotyczących praw do kopiowania publikacji należy 
skontaktować się z Działem prawnym.

OCHRONA AKTYWÓW FIRMY POLY

Chronimy aktywa firmy Poly i efektywnie je 
wykorzystujemy. Jesteśmy odpowiedzialni za 
wykorzystanie zasobów i własności firmy Poly (w tym 
czasu, materiałów, urządzeń i informacji) do celów 
biznesowych firmy Poly, nie do prywatnych korzyści 
swoich i innych osób.

FIZYCZNA KONTROLA DOSTĘPU

Firma Poly utrzymuje procedury obejmujące fizyczną 
kontrolę dostępu w celu zapewnienia prywatności 
komunikacji, bezpieczeństwa urządzeń firmy Poly 
oraz ochrony aktywów firmy Poly przed kradzieżą, 
nieprawidłowym użytkowaniem i zniszczeniem. 
Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie zgodności 
z odpowiednim poziomem dostępu we wszystkich 
placówkach regionalnych firmy Poly.

FUNDUSZE FIRMY POLY

Jesteśmy osobiście odpowiedzialni za wszelkie fundusze 
firmy Poly, nad którymi sprawujemy kontrolę. Wszelkie 
osoby niebędące pracownikami firmy Poly nie powinny 
mieć dostępu do funduszy firmy Poly. Fundusze firmy 
Poly mogą być stosowane wyłącznie do realizacji 
celów biznesowych firmy Poly, a wszelkie wydatki, w 
tym raporty kosztowe, muszą być poparte rzetelną 
i terminowo składaną dokumentacją. W przypadku 

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
http://www.plantronics.com/us/privacy/
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
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ponoszenia kosztów podróży i rozrywki podczas 
prowadzenia działalności firmy Poly oraz przesyłania 
wniosków o zwrot takich kosztów musimy zachowywać 
zgodność z Zasadami podróży biznesowych i zwrotu 
kosztów oraz Zasadami antykorupcyjnymi firmy Poly. 

SYSTEMY ELEKTRONICZNE FIRMY POLY

Nie możemy oczekiwać prywatności odnośnie 
do informacji przesyłanych, odbieranych lub 
przechowywanych na elektronicznych urządzeniach 
komunikacyjnych należących do, wynajmowanych 
lub obsługiwanych w imieniu firmy Poly. W zakresie 
dozwolonym przez obowiązujące przepisy lokalne firma 
Poly zachowuje prawo do uzyskania dostępu do takich 
informacji w dowolnym momencie, za wiedzą, zgodą lub 
zatwierdzeniem pracownika lub strony trzeciej, lub też 
bez takiej wiedzy, zgody lub zatwierdzenia.

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ OSOBISTYCH

Firma Poly wspiera w racjonalnym stopniu 
wykorzystanie komputerów i urządzeń mobilnych 
należących do pracowników do celów związanych z 
pracą. Obejmuje to urządzenia elektroniczne, takie 
jak telefony komórkowe, smartfony, PDA, urządzenia 
nawigacyjne, tablety, komputery stacjonarne, laptopy, 
stacje robocze itp., lecz tylko jeśli spełniają standardy 
firmy Poly dotyczące obsługi, bezpieczeństwa i 
podobnych. Nie możemy oczekiwać prywatności 
odnośnie do informacji przesyłanych, odbieranych 
lub przechowywanych na prywatnych komputerach 
lub urządzeniach mobilnych używanych do celów 
biznesowych firmy Poly. Jeśli decydujemy się na użycie 
prywatnych komputerów lub urządzeń mobilnych, 
jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z 
Zasadami dozwolonego użytku firmy Poly. 

Firma Poly zezwala na racjonalne użytkowanie 
prywatnych komputerów i urządzeń mobilnych 
pracowników do celów związanych z pracą, lecz 
nie pozwala na użytkowanie nieautoryzowanych 

systemów, aplikacji, oprogramowania i platform (w 
tym systemów wiadomości ulotnych) do prowadzenia 
działań biznesowych i rejestrowania transakcji 
biznesowych. Pracownicy nie mogą na przykład 
używać aplikacji WeChat, SnapChat, WhatsApp i 
podobnych do prowadzenia działań biznesowych. Cała 
dokumentacja finansowa, sprzedażowa i inna firmy 
Poly musi być rejestrowana w systemach, aplikacjach, 
oprogramowaniu i platformach autoryzowanych przez 
firmę Poly do tego właśnie celu.

WYKORZYSTANIE POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ I INTERNETU

W pracy powinniśmy używać poczty elektronicznej i 
internetu przede wszystkim w kwestiach związanych 
z operacjami firmy Poly. Zawsze należy stosować 
zdrowy rozsądek podczas użytkowania naszego 
systemu poczty elektronicznej i uzyskiwania dostępu 
do internetu. Pomimo zastosowania haseł i innych 
środków bezpieczeństwa system poczty elektronicznej 
nie jest poufny ani prywatny. Pracownicy powinni 
mieć świadomość, że dostęp do poczty elektronicznej 
i internetu podlega kontroli firmy Poly, a kierownictwo 
firmy Poly zastrzega sobie prawo do monitorowania 
użytkowania i treści wiadomości e-mail, korzystania 
z internetu oraz wykorzystania systemów 
komputerowych i powiązanego sprzętu Firmy w 
dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Do prowadzenia 
działalności firmy Poly pracownicy powinni używać 
kont poczty elektronicznej firmy Poly, a nie prywatnych 
kont pocztowych.

Nie będziemy używać kont pocztowych firmy Poly, 
internetu i innych systemów informacyjnych w sposób, 
który może zakłócać pracę, obrażać innych lub szkodzić 
morale. Wyświetlanie i przesyłanie wszelkich danych, 
które mogą zostać uznane za nękanie lub dyskryminację 
wobec innych osób, jest ściśle zabronione.

OPROGRAMOWANIE

Do prowadzenia działań firmy Poly będziemy używać 
wyłącznie oprogramowania w odpowiedni sposób 
uzyskanego i licencjonowanego przez dział IT firmy 
Poly. Firma Poly szanuje własność intelektualną innych 
i nie wyraża zgody na tworzenie i wykorzystanie 
nielegalnych i nieautoryzowanych kopii dowolnego 
oprogramowania. Nasz dział IT będzie okresowo 
kontrolować urządzenia firmy Poly w celu upewnienia się, 
że zainstalowano na nich jedynie prawidłowo uzyskane, 
zatwierdzone i licencjonowane oprogramowanie. Wszelkie 
nielicencjonowane lub nieobsługiwane oprogramowanie 
zostanie usunięte i mogą zostać podjęte działania 
naprawcze. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE — 
AKTYWNOŚĆ ELEKTRONICZNA

Zachęcamy pracowników korzystających z mediów 
społecznościowych do używania ich w sposób 
odpowiedzialny. Jeśli nie mamy autoryzacji do korzystania 
z mediów społecznościowych w imieniu firmy Poly, nie 
używamy mediów społecznościowych do prowadzenia 
działalności biznesowej firmy Poly i musimy zaznaczać, 
że publikowane przez nas materiały i opinie to poglądy 
osobiste, nie firmy Poly. Podejmujemy wszelkie starania, 
by zapewnić, że nie ujawniamy żadnych informacji 
poufnych firmy Poly ani żadnych innych informacji 
poufnych związanych z naszą pracą dla firmy Poly, a także 
powstrzymujemy się przed użytkowaniem wszelkich 
logo i znaków towarowych firmy Poly bez wyraźnej 
zgody. Nasze Zasady dopuszczalnego użytku mają na celu 
ułatwienie korzystania z mediów społecznościowych w 

https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B8D007401-8536-4C19-A794-0C1D87E7D064%257D&file=Anti-Corruption%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
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sposób chroniący aktywa, markę i reputację firmy Poly. 
Jeśli w jakiejkolwiek sytuacji nie masz pewności co do 
naszych zasad dotyczących mediów społecznościowych, 
skonsultuj się z naszym Działem prawnym. 

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFORMACJĄ

Nasz Dział prawny ponosi ogólnofirmową 
odpowiedzialność za program zarządzania 
dokumentacją i informacją (RIM). Program ten 
opisuje tworzenie, przechowywanie i usuwanie 
dokumentacji w postaci elektronicznej i innej. Zasady 
przechowywania dokumentacji i Harmonogram 
przechowywania dokumentacji firmy Poly mają na celu 
wspomożenie Ciebie i Twojego działu w prawidłowym 
zarządzaniu dokumentacją. 

Utylizacja i niszczenie wszelkich dokumentów firmy 
Poly może podlegać między innymi federalnym, 
stanowym i innym przepisom, regułom, regulacjom, 
oczekującym roszczeniom, działaniom prawnym 
i dochodzeniom rządowym związanym z danymi 
dokumentami. Jeśli kiedykolwiek otrzymasz 
powiadomienie o obowiązku zachowania dokumentów 
lub okaże się jasne, że dany dokument będzie 
wymagany w związku z dowolną czynnością 
prawną, roszczeniem, dochodzeniem rządowym lub 
dowolną inną kwestią lub oficjalnym postępowaniem, 
musisz zachować odpowiednie dokumenty, w tym 
wszelkie dokumenty, na których temat otrzymano 
powiadomienie i które mogą prowadzić do odkrycia 
materiałów dowodowych. Usunięcie dokumentów 
związanych z dowolną taką kwestią powinno 
zostać zawieszone. 

Jeśli nie masz pewności, czy dokumenty w Twoim 
obszarze powinny zostać zachowane ze względu 
na potencjalne znaczenie dla roszczenia, czynności 
prawnej, dochodzenia rządowego lub innego oficjalnego 
postępowania, skonsultuj się z Działem prawnym.

ODSTĄPIENIE OD POSTANOWIEŃ 
NINIEJSZEGO KODEKSU

Wszelkie odstąpienie od dowolnego postanowienia 
niniejszego Kodeksu lub powiązanych z nim zasad w 
stosunku do członka naszego zarządu lub dyrektora 
musi zostać zatwierdzone w formie pisemnej przez 
nasz zarząd i niezwłocznie ujawnione akcjonariuszom 
firmy Poly w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa lub reguły Nowojorskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych. Wszelkie odstąpienia od dowolnego 
postanowienia niniejszego Kodeksu w stosunku do 
pracownika muszą zostać zatwierdzone w formie 
pisemnej przez naczelnego radcę prawnego, dyrektora 
finansowego lub dyrektora generalnego.

INFORMACJE DODATKOWE

Żadne postanowienia niniejszego Kodeksu nie tworzą 
ani nie sugerują umowy o pracę lub warunków 
zatrudnienia. Zatrudnienie w firmie Poly na terenie 
Stanów Zjednoczonych jest zatrudnieniem na 
zasadzie dobrowolności, co oznacza, że może 
ono zostać w dowolnym momencie rozwiązane 
z podaniem przyczyny lub bez jej podania oraz z 
uwzględnieniem okresu wypowiedzenia lub bez 
niego zarówno przez pracownika, jak i firmę Poly. W 
niektórych przypadkach możemy oferować niektórym 
kierownikom w firmie Poly umowy o pracę na 
określony czas, a każda taka umowa musi być zawarta 
na piśmie. W obszarach, w których zatrudnienie na 
zasadzie dobrowolności nie jest dozwolone, pracownicy 
zawierają z firmą Poly pisemne umowy. Dowolna 
osoba, z którą upoważniony kierownik firmy Poly 
podpisał taką pisemną umowę zatrudnienia, nie będzie 
pracownikiem zatrudnionym według uznania.

Zasady zamieszczone w Kodeksie nie stanowią 
pełnej listy zasad firmy Poly ani też kompletnej 
listy typów zachowań, które mogą podlegać 
działaniom dyscyplinarnym.

https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B1622A7AC-ACB6-4ED4-A8A0-1CDA4AA730BC%257D&file=Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B1622A7AC-ACB6-4ED4-A8A0-1CDA4AA730BC%257D&file=Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
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Potwierdzam, że otrzymałem/-am i zapoznałem/-am się z Kodeksem Postępowania firmy Poly.

Potwierdzam, że rozumiem standardy, zasady i procedury zamieszczone w Kodeksie oraz rozumiem, że do 
mojego stanowiska mogą odnosić się dodatkowe standardy, zasady, procedury, przepisy, reguły i regulacje.

Zobowiązuję się przestrzegać Kodeksu przez cały okres mojego zatrudnienia lub świadczenia usług na rzecz 
firmy Poly.

W razie pytań na temat znaczenia Kodeksu lub też wymagań prawnych i regulacyjnych dotyczących mojego 
stanowiska potwierdzam, iż wiem, że moim obowiązkiem jest skonsultowanie się z Działem prawnym, jak 
również potwierdzam, iż wiem, że mogę podjąć taką konsultację, wiedząc, że moje pytania do Działu prawnego 
będą traktowane jako poufne w praktycznym zakresie, z wyjątkiem zakresu wymaganego do przeprowadzenia 
dowolnego dochodzenia i podjęcia działań naprawczych lub zapewnienia zgodności z obowiązującymi 
przepisami, oraz że nie będę celem działań odwetowych za zadawanie takich pytań.

Przyjmuję do wiadomości, że niniejsze Potwierdzenia ani sam Kodeks nie zmieniają ani nie zastępują zwykłych 
warunków mojego zatrudnienia lub usług wobec firmy Poly, ani też nie stanowią umowy o pracę.

Dodatkowo rozumiem, że Kodeks może być okresowo zmieniany i modyfikowany jednostronnie przez 
firmę Poly w ramach ciągłego rozwoju programu etyki firmy Poly oraz w celu zapewnienia zgodności z 
obowiązującymi przepisami.

 Imię i nazwisko

 Podpis

 Data

Kodeks należy podpisać i potwierdzić odręcznie lub w formie elektronicznej.

POTWIERDZENIE




