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PRAWOŚĆ

„W swoich działaniach kierujemy 
się prawością, aby zapewniać 

możliwości strategicznego 
rozwoju naszym klientom, 

wartość naszym właścicielom 
oraz dynamiczną kulturę 

opartą na współpracy naszym 
różnorodnym pracownikom”.

Naszym zdaniem poprzez 
podejmowanie etycznych decyzji 

w trudnych okolicznościach 
okazujemy szacunek naszej 
firmie, klientom i ludziom.  

W rezultacie pilnie pracujemy, 
aby stosować uczciwe 

i sprawiedliwe  
praktyki biznesowe. 

SPRAWNOŚĆ

„Pomagamy naszym klientom 
sprostać wyzwaniom 
biznesowym i szybko 

dostosowywać się do zmiany”.

Rynek rozwija się niezwykle 
płynnie i dynamicznie. Aby 
odnieść sukces w takim 

środowisku pomagamy naszym 
klientom w błyskawicznym 

dopasowaniu się do 
zmieniających się trendów, 

wymogów rynkowych i nowych 
technologii, kładąc na każdym 

kroku nacisk na szybkość, 
rzetelność i staranność.

INNOWACJA

„Stymulujemy innowacje 
w technologiach 

infrastrukturalnych dzięki 
produktom o dużej wydajności 

i wysokiej jakości”.

Najlepsze i najbardziej 
błyskotliwe pomysły, które 
pomagają CommScope 

i naszym klientom osiągnąć 
i utrzymać długoterminowy 

sukces, często wynikają 
z przemyślanej i oryginalnej 

perspektywy. Wprowadzamy 
innowacje, aby zachować 
przewagę konkurencyjną.

Nasze wartości

Nasza misja 
„CommScope umożliwia komunikację poprzez  

ciągłe stawianie na innowację, sprawność i prawość”.

W CommScope rozumiemy, co nas jednoczy i sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Jasno 
wyrażona misja i znaczące wartości pomagają nam podejmować strategiczne decyzje 
biznesowe, umacniają naszą markę i pozwalają nam dostarczać zaawansowane 
rozwiązania infrastrukturalne.
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W swoich działaniach 
kierujemy się prawością, 
aby zapewniać możliwości 
strategicznego rozwoju 
naszym klientom, wartość 
naszym właścicielom oraz 
dynamiczną kulturę opartą 
na współpracy naszym 
różnorodnym pracownikom.

Drodzy współpracownicy:

Każdego dnia podejmujemy w CommScope decyzje, które są 
kluczowe dla naszego sukcesu. Zdrowy rozsądek i trzeźwa ocena 
sytuacji pomagają nam dokonywać właściwych wyborów w większości 
sytuacji. W przypadku gdy wybór nie jest oczywisty, nasz Kodeks 
postępowania etycznego i biznesowego stanowi praktyczne odniesienie, 
które pomoże Wam w podjęciu odpowiedniej decyzji, nawet gdy nie 
należy ona do łatwych. 

Jak jasno wynika z naszych misji i wartości, CommScope 
zobowiązuje się do postępowania z prawością i przestrzegania 
najwyższych standardów etycznych. Nasz Kodeks stanowi ramy 
mające na celu zapewnienie, że nasze decyzje odzwierciedlają i promują 
zasady będące kluczową częścią naszej działalności. We wszystkich 
naszych działaniach kierujemy się wspomnianymi zasadami, które 
przypominają nam o dawaniu sobie i innym dobrego przykładu. 

Nasza reputacja związana z prawością jest cennym składnikiem 
aktywów.  Każdy z nas ponosi osobistą odpowiedzialność za utrzymanie 
dobrej reputacji firmy poprzez sprawiedliwe, uczciwe i etyczne 
postępowanie w ramach całej naszej działalności gospodarczej. Wszystko 
sprowadza się do dokonywania wyborów, z których Wy i Wasze rodziny 
możecie być dumni. To nie jest jedynie program lub inicjatywa. Jest 
to wplecione w kulturę naszej firmy: Postępujcie właściwie. Traktujcie 
wszystkich z szacunkiem i uwagą. Jak zwykle mawiał nasz założyciel: „Nic 
nie sprzedaje się tak dobrze jak prawda”.

Zapoznajcie się z Kodeksem i zastanówcie się, w jaki sposób 
łączy się on z Waszą pracą. W Kodeksie powinniście również szukać 
zasobów, których możecie użyć, gdy macie pytania lub potrzebujecie 
pomocy w podjęciu odpowiedniej decyzji.

Możecie być pewni, że kadra kierownicza i zarząd CommScope 
dążą do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie. Liczymy 
również, że każdy z Was będzie w dalszym ciągu demonstrować swoje 
zaangażowanie w stosowanie takich samych wysokich standardów 
w codziennej pracy. Od tego zależy nasza reputacja. 

Dziękuję za Wasze nieustanne wsparcie.

Eddie Edwards 
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny

TWORZENIE  

POWIĄZAŃ 

POPRZEZ 

NASZ KODEKS
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1
 Odniesienia do CommScope lub spółki obejmują CommScope Holding 

Company Inc. i wszystkie nasze spółki zależne oraz stowarzyszone. 

2
 Jeśli przepisy prawa w kraju pracownika uniemożliwiają firmie wymaganie od 
pracownika zgłaszania naruszeń prawa lub Kodeksu, zachęcamy do zgłaszania 
takich naruszeń , nawet jeśli pracownicy nie są do tego zobowiązani. 

Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników i członków 
zarządu CommScope. Ma zastosowanie do wszystkich 
podejmowanych przez nas działań, wszędzie tam, gdzie 
prowadzimy działalność. Oczekujemy również, że nasi 
partnerzy biznesowi, w tym sprzedawcy, partnerzy 
dystrybucyjni i inni dostawcy usług będą przestrzegać 
standardów zawartych w Kodeksie. 

Ze względu na to, że jesteśmy globalną spółką z siedzibą 
w Stanach Zjednoczonych, niektóre nasze działania 
regulowane są przez prawa amerykańskie w dodatku 
do lokalnych przepisów prawa i praw innych krajów, 
w których prowadzimy działalność. W przypadku braku 
pewności, które przepisy prawa lub zasady obowiązują, 
lub przypuszczenia, że może dojść do kolizji między 
obowiązującymi prawami lub między lokalnymi prawami 
a naszymi zasadami, należy zapytać przełożonego lub 
kierownika bądź wykorzystać dowolne z naszych Zasobów 
w zakresie Etyki i Zgodności z Przepisami wymienionych 
w Podsumowaniu zasobów na stronie 39 Kodeksu. Bez 
względu na miejsce Twojej lokalizacji wszyscy działamy 
w oparciu o takie same standardy etyczne. 

Nasze obowiązki wynikające 
z kodeksu

Obowiązki pracowników i partnerów  
biznesowych

 ❯ Należy zapoznać się z Kodeksem i przestrzegać go, 

a także nasze polityki korporacyjne, przepisy prawa oraz 

konkretne zasady dotyczące Twojej pracy.

 ❯ Należy postępować w profesjonalny, uczciwy i etyczny 

sposób w swojej pracy na rzecz CommScope. 

 ❯ Należy poprosić o pomoc w przypadku pytań lub 

wątpliwości odnośnie do etyki lub zgodności z przepisami 

bądź gdy nie jesteś pewny(a), co należy uczynić 

w konkretnej sytuacji.

 ❯ Należy uważać na sytuacje, które mogą prowadzić 

do naruszenia Kodeksu i bezzwłocznie zgłaszać 

rzeczywiste lub podejrzane niewłaściwe działania 

swojemu przełożonemu lub kierownikowi bądź skorzystać 

z naszych innych Zasobów w zakresie Etyki i Zgodności 

z Przepisami2. 

 ❯ Należy ukończyć wymagane szkolenia w zakresie 

zgodności z przepisami i etyki oraz zdobyć niezbędne 

certyfikaty.

Nasze zobowiązanie do przestrzegania zgodności z przepisami 
i zasad etyki

1 Kodeks postępowania etycznego i biznesowego (Kodeks) firmy CommScope podsumowuje 
wiele podstawowych zasad, które dotyczą naszej działalności. Opisuje naszą odpowiedzialność 
w zakresie przestrzegania litery i ducha obowiązujących praw oraz tworzenia powiązań między 
sobą oraz z każdą osobą, z którą utrzymujemy stosunki handlowe, w sposób uczciwy, prawy 
i pełen wzajemnego szacunku. Opisuje również zasoby, których można użyć w przypadku pytań lub 
wątpliwości odnośnie do zgodności z przepisami prawa lub etyki w CommScope. 

Dodatkowe obowiązki przełożonych 
i kierowników
 ❯ Należy być wzorem do naśladowania, zachęcając swoim 
przykładem do etycznego postępowania.

 ❯ Należy pomagać swojemu zespołowi w przestrzeganiu 
Kodeksu i naszych polityk, udzielając wskazówek odnośnie 
do Kodeksu i oczekiwań firmy.

 ❯ Należy promować otwarte środowisko pracy, w którym 
pracownicy mogą swobodnie zadawać pytania lub zgłaszać 
wątpliwości bez obawy przed działaniami odwetowymi.

 ❯ Należy omówić posiadane lub otrzymywane pytania bądź 
zgłoszenia na temat Kodeksu ze swoimi kierownikami lub 
odpowiednimi liderami biznesowymi, zgłaszać ewentualne 
naruszenia przepisów prawa lub Kodeksu do Działu 
Prawnego i/lub innych naszych Zasobów w zakresie Etyki 
i Zgodności z Przepisami, oraz upewnić się, że problemy te 
są rozwiązywane.

Przestrzeganie Kodeksu nie jest opcjonalne. 
W przypadku naruszenia Kodeksu lub innej polityki bądź 
procedury pracownik może podlegać szeregowi działań 
dyscyplinarnych, łącznie ze zwolnieniem z pracy, a w 
niektórych przypadkach sankcjom cywilnym lub karnym.

Podejmowanie etycznych decyzji 

W naszej pracy podejmujemy wiele decyzji. Wiele z nich 
stanowi rutynę. Można się jednak znaleźć w sytuacji, 
w której dokonanie wyboru jest trudne lub pewne działanie 
wydaje się nieetyczne lub niewłaściwe.

Kodeks zapewnia pracownikom wskazówki, które pomogą 
im poradzić sobie z problemami napotkanymi w pracy. 
Niemniej jednak Kodeks nie zawiera odpowiedzi na każde 
pytanie ani rozwiązania w każdej sytuacji. Jeśli nie można 
znaleźć odpowiedzi w Kodeksie lub innych obowiązujących 
politykach, należy użyć listy kontrolnej umieszczonej 
na tej stronie, zastanowić się nad swoimi opcjami 
i wybrać najlepszy sposób działania dla siebie, swoich 
współpracowników oraz każdej osoby, z którą utrzymujemy 
stosunki handlowe.
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Tworzenie powiązań poprzez nasz kodeks Tworzenie powiązań poprzez nasz kodeks

Refleksja…

 ❯ Sprawdź, czy dysponujesz faktami niezbędnymi 

do zrozumienia danych kwestii, 

 ❯ Zastanów się nad opcjami i możliwymi 

konsekwencjami, oraz 

 ❯ Zadaj sobie następujące pytania:

 ❑ Czy jestem upoważniony(a) do podjęcia 

decyzji? 

 ❑ Czy przed podjęciem działania należy 

skonsultować się z innymi osobami, na 

które moja decyzja może mieć wpływ?

 ❑ Czy takie działanie naruszyłoby jakiekolwiek 

przepisy prawa?

 ❑ Czy jest to odpowiednie, uczciwe i zgodne 

z wartościami CommScope?

 ❑ Czy zniszczyłoby to reputację firmy?

 ❑ Czy czuł(a)bym się komfortowo, mówiąc 

przełożonemu o mojej decyzji lub działaniu?

 ❑ Jak bym się poczuł(a), gdybym zobaczył(a) 

informację o moich działaniach 

w wiadomościach lub w internecie?

 ❑ Jak bym się poczuł(a), gdyby moja rodzina 

wiedziała o danej sytuacji i moim wyborze? 



1
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dystrybucyjni i inni dostawcy usług będą przestrzegać 
standardów zawartych w Kodeksie. 

Ze względu na to, że jesteśmy globalną spółką z siedzibą 
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CommAlert 

W Stanach Zjednoczonych 
zadzwoń pod numer 866-277-
2410. Połączenia wykonywane 
poza granicami Stanów 
Zjednoczonych wymagają 
podania kodu kraju, który można 
znaleźć na publicznej stronie 
internetowej firmy. 

Aby zgłosić problem można 
również odwiedzić stronę  
https://commalert.alertline.com  
lub, w przypadku krajów w Unii 
Europejskiej,  
https://commalert-europe.
alertline.com.
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Zwykle jeśli coś wydaje się nieetyczne lub niewłaściwe, 
to prawdopodobnie takie jest. Lecz jeśli nadal nie jesteś 
pewny(a), jakie działanie należy podjąć, skonsultuj się ze 
swoim kierownikiem lub skorzystaj z Zasobów w zakresie 
Etyki i Zgodności z Przepisami. Firma zachęca do szukania 
odpowiedzi przed podjęciem dowolnego działania, które 
według Twoich podejrzeń może stanowić naruszenie 
Kodeksu. Zadawaj pytania dopóki nie uzyskasz pewności, 
że postępujesz właściwie.

Zadawanie pytań i zgłaszanie 
wątpliwości – nasze zasoby 
w zakresie etyki i zgodności 
z przepisami

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących 
Kodeksu lub zgodności z przepisami prawa oraz etyki 
w CommScope:

 ❯ Skontaktuj się ze
 › Swoim przełożonym lub kierownikiem
 ›  Swoim lokalnym Działem Zasobów Ludzkich lub 
Korporacyjnym Działem Zasobów Ludzkich 
 ›  Swoim Zakładowym Specjalistą ds. Etyki lub 
Korporacyjnym Specjalistą ds. Etyki bądź
 › Działem Prawnym

 ❯  Wyślij wiadomość e-mail pod adres  
ethics@commscope.com.

 ❯  Skorzystaj z CommAlert™, linii telefonicznej lub strony 

internetowej zarządzanej przez niezależne osoby 

trzecie, która jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni 

w tygodniu. Jeśli jest to prawnie dopuszczalne, podczas 

korzystania z CommAlert nie wymaga się podawania 

imienia i nazwiska, lecz należy zapewnić wystarczające 

informacje, aby umożliwić firmie przeprowadzenie 

odpowiedniego dochodzenia. Lokalne prawa mogą 

ograniczać rodzaje działań, które można zgłaszać za 

pomocą CommAlert.

Można również przedstawić swoje wątpliwości dotyczące 
księgowości CommScope, wewnętrznych kontroli 
księgowych lub spraw związanych z audytem do Komitetu 
Audytu wchodzącego w skład Zarządu firmy. Można napisać 
do Komitetu Audytu znajdującego się w siedzibie głównej 
firmy, kierując wiadomość do Sekretarza Korporacyjnego.

Informacje kontaktowe dotyczące naszych Zasobów 
w zakresie Etyki i Zgodności z Przepisami znajdują się 
w Podsumowaniu zasobów na stronie 39 Kodeksu oraz na 
publicznej stronie internetowej firmy. Kodeks jest również 
dostępny na naszej publicznej stronie internetowej.

Tworzenie powiązań poprzez nasz kodeks

Nie przeocz znaków ostrzegawczych…

Być może usłyszysz, jak ktoś mówi, że 
dane działanie może być niewłaściwe 
– lub być może pomyślisz o tym 
samym. Na przykład:

 ❯ To nic takiego. Nikt nie zauważy.

 ❯ Wszystko pójdzie dobrze.

 ❯ Moja praca na tym nie polega. To nie 

mój problem. Ktoś inny to rozwiąże.

 ❯ Nie martw się tym. Musimy 

wypracować swoją normę.

 ❯ Wszyscy tak robią. 

Należy zachować czujność wobec 
powyższych znaków ostrzegawczych. 
Jeśli uważasz, że dane działanie jest 
niewłaściwe, mów o tym głośno.

Tworzenie powiązań poprzez nasz kodeks

Poufność i ochrona przed działaniami 
odwetowymi
Firma poważnie traktuje wszystkie prośby o pomoc i zgłoszenia rzeczywistego 
lub podejrzanego niewłaściwego postępowania. Pytanie lub zgłoszenie 
pracownika zostanie rozpatrzone bezzwłocznie i poufnie w zakresie, w jakim 
będzie to możliwe. Pracownicy muszą być uczciwi, podejmować przejrzyste 
działania i w pełni współpracować przy dochodzeniach wewnętrznych. Jeśli 
jest to uzasadnione, zgłaszane problemy będą rozwiązywane za pomocą 
odpowiednich działań naprawczych. 

Spółka nie będzie tolerować działań odwetowych w żadnej formie 
skierowanych przeciwko pracownikom, którzy zgłaszają obawy lub w dobrej 
wierze zgłaszają rzeczywiste lub podejrzewane przypadki naruszeń Kodeksu. 
„Dobra wiara” oznacza, że według pracownika zgłaszane informacje są 
prawdziwe. Nigdy nie wolno dokonywać zgłoszeń, o których wiadomo, że są 
fałszywe lub wprowadzające w błąd. Obawy odnośnie do działań odwetowych 
należy natychmiast zgłaszać do Działu Zasobów Ludzkich, Zakładowego 
Specjalisty ds. Etyki lub Korporacyjnego Specjalisty ds. Etyki w celu podjęcia 
odpowiednich działań.

Wyłączenia
W wyjątkowo ograniczonych okolicznościach i jeśli pozwala na to prawo, 
CommScope może uznać odstąpienie od postanowienia Kodeksu za stosowne. 
Wszelkie odstąpienia dotyczące członków wyższej kadry kierowniczej 
lub dyrektorów muszą zostać zatwierdzone przez Zarząd spółki i zostaną 
niezwłocznie ujawnione Udziałowcom. Każde inne odstąpienie musi zostać 
zatwierdzone przez Prezesa Zarządu spółki.

P: Dokonałem zgłoszenia u mojego Zakładowego 
Specjalisty ds. Etyki i w rezultacie wobec mojego 

współpracownika podjęto działania dyscyplinarne. Zostałem 
przeniesiony z zespołu, a mój przełożony powiedział mi, że 

sprawiam kłopoty. Czy jest to działanie odwetowe?

O: Działanie odwetowe za zgłaszanie w dobrej wierze obaw 
odnośnie do etyki lub zgodności z przepisami nie będzie 
tolerowane. Skontaktuj się jak najszybciej ze swoim Zakładowym 
Specjalistą ds. Etyki lub Korporacyjnym Specjalistą ds. Etyki. 
Potraktują zgłoszone obawy poważnie i przeprowadzą dochodzenie. 
Decyzja dotycząca zmiany zespołu i uwaga przełożonego mogą być 
niezwiązane z Twoim pierwotnym zgłoszeniem. Jeśli jednak są z nim 
związane, a działanie i uwaga miały charakter odwetowy, wówczas Twój 
przełożony zostanie objęty postępowaniem dyscyplinarnym.

Na przykład...
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Postępujemy zgodnie z literą i duchem prawa
Zakaz łapówkarstwa i korupcji

Co należy wiedzieć

W CommScope stosujemy politykę zerowej tolerancji wobec łapówkarstwa 
i korupcji. Zabraniamy łapówkarstwa pracownikom i wszystkim osobom 
działającym w ich imieniu. Nasza polityka ma zastosowanie do wszystkich 
podejmowanych przez nas działań, wszędzie tam, gdzie prowadzimy 
działalność – bez względu na lokalne zwyczaje lub praktyki.

Jak należy postępować

 ❯ Należy znać i przestrzegać nasze polityki antykorupcyjne i wszystkie stosowne 
przepisy antykorupcyjne. Należy pamiętać, że wiele przepisów dotyczących 
przeciwdziałania łapówkarstwu, w tym amerykańska ustawa o zagranicznych 
praktykach antykorupcyjnych i brytyjska ustawa o przeciwdziałaniu korupcji 
z 2010 r., wiąże się z surowymi karami i obowiązuje we wszystkich miejscach, 
w których prowadzimy działalność.

 ❯ Nigdy nie należy oferować, wręczać ani obiecywać rzeczy posiadających 
wartość (nieważne jak małą) celem wpłynięcia na decyzję biznesową lub 
zdobycia bądź zachowania przewagi biznesowej.

 ❯ Nigdy nie wolno prosić o łapówkę ani przyjmować jej – nawet jeśli nie 
zamierzasz podejmować dalszych działań.

 ❯ Należy zachować ostrożność i postępować zgodnie z naszymi politykami 
i procedurami dotyczącymi utrzymania zewnętrznych partnerów biznesowych, 
a także należy odpowiednio nadzorować ich działania. Nigdy nie należy prosić 
żadnej osoby o podjęcie działania, którego nie możesz podjąć, ponieważ jest 
ono zabronione przez przepisy prawa lub nasze polityki.

 ❯ Należy się upewnić, że wszelkie płatności, korzyści lub przysługi są całkowicie, 
uczciwie i dokładnie odzwierciedlone w księgach i rejestrach firmy. Nigdy nie 
wolno podejmować prób ukrycia lub fałszywego przedstawienia płatności lub 
wydatków.

 ❯ Należy zwrócić się do Działu Prawnego o poradę w przypadku pytań 
lub wątpliwości odnośnie do przepisów dotyczących przeciwdziałania 
łapówkarstwu lub naszych polityk, bądź gdy upominek lub płatność byłyby 
niezgodne z prawem lub niestosowne.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

„Łapówka” oznacza oferowanie (lub 

przyjmowanie) rzeczy posiadających 

wartość w celu wpłynięcia na decyzję 

biznesową lub zapewnienia każdej 

niewłaściwej przewagi. Łapówka nie 

jest wyłącznie walizką z gotówką. 

Łapówki mogą również obejmować:

 ❯ Upominki, zwłaszcza drogie 
upominki

 ❯ Oferty rozrywki, gościnności 
i podróży, które nie mają wyraźnego 
celu biznesowego lub które 
wykraczają poza rozsądne potrzeby 
biznesowe

 ❯ Osobiste usługi, przysługi lub 
pożyczki

 ❯ Datki na cele charytatywne lub 
polityczne

 ❯ Płatności, korzyści lub usługi na 
rzecz członków rodziny

 ❯ Zapewnianie płatności, korzyści lub 
usług na rzecz „osoby pomagającej 
innym osiągnąć dany cel”, w tym 
łapówek
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Na przykład...

P: Klient rządowy 

chce odwiedzić 

naszą placówkę w celu 

prezentacji produktu. Czy wiążą 

się z tym problemy?

O: Tak. Przepisy dotyczące 

przeciwdziałania łapówkarstwu 

są zwykle bardziej surowe 

w przypadku pracy z urzędnikami 

państwowymi. Należy skonsultować 

z Działem Prawnym proponowaną 

wizytę i swoje określone plany, 

łącznie z wszelkimi zamierzonymi 

uprzejmościami biznesowymi, 

aby zagwarantować zgodność 

z naszymi politykami i wszystkimi 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Nasza polityka antykorupcyjna 

zawiera konkretne wymagania 

i wytyczne.

Nie przeocz znaków ostrzegawczych…

Jeśli chcesz zaangażować do pracy w imieniu spółki osobę trzecią 
lub agenta, należy zwrócić uwagę na znaki ostrzegawcze świadczące 
o oczekiwaniu łapówki lub możliwości jej wręczenia, takie jak:

 ❯ W kraju, w którym przeprowadzana jest transakcja, występowały 

w przeszłości przypadki korupcji. 

 ❯ Osoba trzecia lub agent:

 › nawiązuje relacje z urzędnikami państwowymi,

 › został wyraźnie polecony przez urzędnika państwowego,

 › podaje niedokładne lub niepełne informacje w rejestrach wydatków lub 

księgowych bądź w innych wymaganych ujawnieniach,

 › odmawia potwierdzenia, że nie będzie naruszać przepisów 

antykorupcyjnych,

 › wydaje się, że nie posiada kwalifikacji lub zasobów niezbędnych do 

wykonywania oferowanych usług, a jedyną posiadaną kwalifikacją jest 

wpływ na urzędników państwowych, 

 › nie ujawnił danych partnerów biznesowych lub wspólników, z którymi 

dzieli się honorariami lub prowizjami,

 › prosi o prowizje lub honoraria, które są niezwykle wysokie, lub

 › żąda płatności w gotówce lub przekazuje nietypowe instrukcje lub 

polecenia dotyczące płatności. Na przykład prosi o dokonanie płatności 

na rzecz innej osoby lub w innym kraju.

Uczciwa konkurencja

Co należy wiedzieć

Sprzedajemy nasze produkty i usługi ściśle w oparciu o ich możliwości, 
na podstawie ceny, warunków i jakości oraz przestrzegamy przepisów 
prawa regulujących kwestie dotyczące konkurencji.

Jak należy postępować

 ❯ Nie należy zawierać żadnych porozumień ani umów z konkurentem, 

które mogłyby wpłynąć na ceny, warunki sprzedaży produktów lub 

usług bądź liczbę i rodzaj sprzedawanych produktów lub usług. 

 ❯ Nigdy nie wolno omawiać z konkurentem cen, strategii cenowych, 

planowania produktu, marketingu ani warunków sprzedaży. 

 ❯ Nie należy uczestniczyć w porozumieniu, umowie lub praktyce, która 

zabrania udzielania rabatów lub ustanawia stałą lub minimalną cenę 

odsprzedaży dla produktów CommScope.

 ❯ Nigdy nie należy podejmować prób wpłynięcia, przekonania lub 

zachęcenia naszych dystrybutorów lub innych partnerów biznesowych 

do ceny równej lub wyższej od zalecanych poziomów.

 ❯ Nie wolno angażować się w dyskryminujące praktyki cenowe lub 

narzucać dyskryminujących warunków sprzedaży, które naruszają 

obowiązujące przepisy prawa. 

 ❯ Zawsze należy uzyskać informacje na temat konkurentów i konkurencji, 

korzystając z publicznych źródeł i innych legalnych kanałów. Nigdy nie 

wolno angażować się w fałszowanie informacji, oszustwo, kradzież, 

szpiegowanie ani stosować innych nielegalnych środków w celu 

zdobycia informacji o konkurencji lub oczekiwać od pracowników lub 

konkurentów naruszenia ich obowiązków zachowania poufności.

 ❯ Należy zwrócić się do Działu Prawnego o wytyczne, jeśli jesteś 

świadkiem zachowania, które Twoim zdaniem jest niewłaściwe lub jeśli 

masz pytania bądź wątpliwości dotyczące konkurencji lub przepisów 

antymonopolowych.

W CommScope stosujemy 
politykę zerowej tolerancji 
wobec łapówkarstwa 
i korupcji.

Tworzenie powiązań poprzez prawość Tworzenie powiązań poprzez prawość

Na przykład...

P: Kierownik 
poprosił mnie 

o uczestniczenie 
w przyszłym tygodniu 
w spotkaniu organizacji 
branżowych.  Oczywiście 
w spotkaniu weźmie 
udział wielu rzeczywistych 
i potencjalnych konkurentów. 
Czy są tematy, których nie 
powinienem poruszać na 
spotkaniu?

O: Ponieważ celem spotkania 
organizacji branżowych oraz 
spotkań grup ustanawiających 
standardy branżowe jest 
interakcja z konkurentami, 
należy zachować ostrożność 
w kontaktach ze wszystkimi 
osobami na zebraniu. Nigdy 
nie wolno omawiać cen, 
kosztów, sprzedaży, zysków, 
udziałów w rynku ani innych 
tematów interesujących dla 
konkurencji, nawet podczas 
spotkań nieformalnych lub 
towarzyskich. W przypadku 
pojawienia się takich tematów 
należy natychmiast przerwać 
rozmowę, opuścić zebranie lub 
spotkanie towarzyskie w sposób, 
który zostanie zapamiętany (na 
przykład wyraźnie przedstaw 
grupie swoje wątpliwości 
dotyczące dyskusji i powiedz, 
że czujesz się zmuszony 
do opuszczenia spotkania) 
oraz możliwie jak najszybciej 
powiadom Dział Prawny. 
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 ❯ Nigdy nie należy uczestniczyć w bojkocie handlowym stosowanym przez kraj 
przyjazny dla Stanów Zjednoczonych, którego rząd amerykański oficjalnie nie 
zatwierdził, takim jak bojkot Izraela przez kraje Ligi Arabskiej. Należy zachować 
czujność wobec – i natychmiast skontaktować się z Działem Globalnej 
Zgodności z Przepisami w przypadku otrzymania – treści dotyczących takich 
bojkotów lub bojkotowanego kraju w wiadomości e-mail, zapytaniu ofertowym, 
zamówieniu zakupu, dokumentach przewozowych lub innych dokumentach 
handlowych.

 ❯ Ze względu na to, że ograniczenia handlowe mogą ulec zmianie, należy je 
sprawdzić w Dziale Prawnym lub Dziale Globalnej Zgodności z Przepisami 
przed podjęciem współpracy w kraju, w którym ostatnio nie prowadziliśmy 
interesów.

Kontrola handlu

Co należy wiedzieć

Zobowiązujemy się do przestrzegania praw i regulacji, które dotyczą 
naszego importu i eksportu towarów, oprogramowania, technologii, danych 
technicznych oraz usług poza granice krajowe, w tym praw obejmujących 
międzynarodowe bojkoty. W celu uniknięcia nieumyślnych naruszeń oraz 
w ramach naszej społecznej odpowiedzialności przestrzegamy amerykańskich 
przepisów prawa, które ograniczają nasze stosunki handlowe z określonymi 
krajami, osobami, grupami i organizacjami, gdziekolwiek prowadzimy 
działalność. 

Aby zrealizować te cele musimy zrozumieć oraz uczciwie i przejrzyście zgłaszać 
wszystkie importowane lub eksportowane towary, ich miejsce przeznaczenia 
oraz odbiorcę, a także sposób ich późniejszego wykorzystania.

Jak należy postępować

 ❯ Należy znać przepisy handlowe, które dotyczą Twojej pracy, oraz ich 
przestrzegać, mając na uwadze, że zasady są złożone i często się zmieniają.

 ❯ Należy znać polityki CommScope w zakresie importu, eksportu i innych kwestii 
związanych z handlem, oraz ich przestrzegać.

 ❯ Należy uzyskać wymagane licencje i zgody przed eksportowaniem lub 
importowaniem produktów, oprogramowania, technologii, danych technicznych 
lub usług, a także stosować się do wszelkich ograniczeń w związku z:

 › Naszymi stosunkami handlowymi z określonymi krajami, osobami, grupami 
i organizacjami – łącznie z podróżami do lub przez określone kraje, i

 › Sprzedażą produktów, technologii i/lub usług, która zależy od ich 
przewidywanego użycia i użytkowników.

Nie przeocz znaków ostrzegawczych…

Należy zachować czujność wobec znaków ostrzegawczych, które 
wskazują na wystąpienie naruszenia handlowego:

 ❯ Prośby o zmianę miejsca przeznaczenia przesyłki, gdy zgłoszone 

zostają wątpliwości

 ❯ Odesłanie do dystrybutorów lub innych osób trzecich, gdy 

pojawiają się pytania 

 ❯ Gdy kontekst jest mylący – na przykład wskazany z nazwiska 

użytkownik końcowy nie będzie mógł wykorzystać wysyłanego 

przedmiotu

 ❯ Gdy użytkownik końcowy nie jest do końca oczywisty – na 

przykład przesyłka ma dotrzeć do jednostki badawczej, która 

mogłaby użyć produktu w zabronionym celu

Tworzenie powiązań poprzez prawość Tworzenie powiązań poprzez prawość

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Nie każdy eksport jest oczywisty. 

Transport produktu poza granice 

krajowe jest eksportem, ale inne 

działania mogą również stanowić 

eksport:

 ❯ Umieszczanie informacji 
technicznych na stronie internetowej

 ❯ Wysyłanie pocztą elektroniczną 
informacji lub technologii poza 
granice krajowe – nawet do innego 
pracownika CommScope

 ❯ Udostępnianie informacji 
technicznych obywatelowi kraju 
innego niż USA w swoim biurze 
w Stanach Zjednoczonych

 ❯ Podróżowanie poza granice Stanów 
Zjednoczonych z produktami lub 
technologią – w tym laptopami, 
systemem operacyjnym i danymi 
technicznymi

Nie każdy eksport jest oczywisty.
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Działania polityczne i lobbing

Co należy wiedzieć 

W CommScope zachęcamy naszych pracowników do uczestniczenia w czasie 
wolnym od pracy w działalności obywatelskiej i politycznej. Spółka może 
również pragnąć okresowo promować nasze interesy na różnych szczeblach 
administracji państwowej. Zobowiązujemy się do przestrzegania wielu 
przepisów prawa regulujących naszą działalność polityczną oraz kontakty 
z ustawodawcami, urzędnikami państwowymi lub innymi osobami mającymi 
wpływ na ustawodawstwo lub czynności administracyjne. 

Jak należy postępować

 ❯ Należy się upewnić, że prywatna działalność polityczna jest prowadzona 

w czasie wolnym od pracy, z użyciem własnych zasobów i nie należy 

wykorzystywać żadnej własności ani urządzeń CommScope do własnych 

działań politycznych. 

 ❯ Nigdy nie należy sugerować, że CommScope wspiera Twoje osobiste poglądy 

polityczne.

 ❯ Jeśli dozwolone jest przekazywanie przez firmę środków na cele polityczne, 

należy rozumieć, że CommScope nie będzie finansować ani wspierać żadnej 

partii politycznej, urzędnika państwowego lub kandydata na stanowisko 

polityczne bez uzyskania uprzedniej zgody Radcy Prawnego.

 ❯ Jeśli Twoja praca wiąże się z kontaktami z ustawodawcami, urzędnikami 

państwowymi lub innymi osobami mającymi wpływ na ustawodawstwo 

lub czynności administracyjne, skontaktuj się z Działem Prawnym w celu 

określenia, czy przepisy dotyczące ujawnienia informacji lub inne zasady mają 

zastosowanie i postępuj zgodnie z wszystkimi zgodami, sprawozdawczością 

i innymi wymogami.

Zawieranie kontraktów rządowych

Co należy wiedzieć 

Podczas gdy w naszych działaniach z wszystkimi klientami utrzymujemy 
wysoki poziom prawości i uczciwości, musimy również przestrzegać zasad 
szczególnych obowiązujących, gdy prowadzimy interesy z organizacjami 
przemysłu obronnego lub z rządami, agencjami rządowymi bądź 
przedsiębiorstwami państwowymi. 

Jak należy postępować

 ❯ Należy rozumieć przepisy i polityki, które obowiązują w przypadku pracy 
w ramach kontraktów rządowych, oraz ich przestrzegać.

 ❯ Nigdy nie wolno prosić o udzielenie ani wykorzystywać informacji o przetargu 
lub propozycji innej firmy bądź niepublicznej informacji o wyborze oferty przez 
rząd przed przyznaniem kontraktu rządowego.

 ❯ Nigdy nie należy oferować ani przekazywać upominków, gratyfikacji lub form 
rozrywki klientowi rządowemu przed uzyskaniem pisemnej zgody od Działu 
Prawnego. Należy zapoznać się również z częściami Kodeksu dotyczącymi 
upominków i form rozrywki, a także naszymi politykami antykorupcyjnymi. 

 ❯ Należy ściśle stosować się do określonych wymogów każdego kontraktu 
oraz przepisów wskazanych w każdym kontrakcie, oraz zagwarantować 
dostarczenie podwykonawcom wymaganych postanowień takich kontraktów.

 ❯ Należy się upewnić, że wszystkie towary i usługi dostarczane na rzecz rządu 
są zgodne ze specyfikacjami zawartymi w kontrakcie, chyba że odpowiednie 
władze rządowe wyraźnie zatwierdziły zmianę.

 ❯ Należy zawsze zapewniać prawdziwe, dokładne i pełne informacje oraz 
zaświadczenia.

 ❯ Należy upewnić się, że wszystkie koszty są prawidłowo i dokładnie ujmowane 
oraz rejestrowane, łącznie z wykazywaniem odpowiedniego czasu za 
przepracowane godziny.

 ❯ Nigdy nie należy omawiać możliwości zatrudnienia ani doradztwa z obecnym 
lub byłym pracownikiem państwowym bez uprzedniego skonsultowania się 
z Działem Prawnym.

 ❯ Należy bezzwłocznie ujawnić Działowi Prawnemu wszelkie podejrzewane 
naruszenia prawa, w tym oszustwo, konflikt interesów, łapówkarstwo, 
niewłaściwe upominki lub gratyfikacje, przedstawianie fałszywych informacji lub 
nieprawidłowe fakturowanie w związku z kontraktem rządowym.

Tworzenie powiązań poprzez prawość Tworzenie powiązań poprzez prawość

Podczas prowadzenia 
interesów z organizacjami 
przemysłu obronnego 
lub z rządami, 
agencjami rządowymi 
lub przedsiębiorstwami 
państwowymi zastosowanie 
mają zasady szczególne.

Zobowiązujemy się do 
przestrzegania wielu 
przepisów prawa regulujących 
naszą działalność polityczną. 
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Podczas prowadzenia 
interesów z organizacjami 
przemysłu obronnego 
lub z rządami, 
agencjami rządowymi 
lub przedsiębiorstwami 
państwowymi zastosowanie 
mają zasady szczególne.

Zobowiązujemy się do 
przestrzegania wielu 
przepisów prawa regulujących 
naszą działalność polityczną. 
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Prowadzimy działalność gospodarczą 
w sposób uczciwy, przejrzysty i sprawiedliwy

Co należy wiedzieć

Utrzymywanie naszej reputacji związanej ze 
sprawiedliwym, uczciwym i etycznym postępowaniem 
we wszystkich naszych działaniach biznesowych jest 
kluczowe dla naszego sukcesu. Nie angażujemy się 
w nieuczciwą, nieetyczną i nielegalną działalność w celu 
zdobycia klientów.

Jak należy postępować

 ❯ Należy kierować się uczciwością podczas rozmów 

na temat naszych produktów i usług. Porównania 

z konkurencyjnymi produktami i usługami muszą być 

wyważone, dokładne i możliwe do zweryfikowania. 

 ❯ Należy opierać swoje decyzje dotyczące zakupu towarów 

lub usług dla CommScope o najwyższą wartość dla 

CommScope, biorąc pod uwagę jakość, obsługę i cenę, 

korzyści biznesowe dla firmy i naszych klientów oraz 

praktyki biznesowe dostawcy. Należy mówić głośno 

w przypadku podejrzenia, że dostawca nie postępuje 

zgodnie z naszymi standardami.

 ❯ Nigdy nie wolno wykorzystywać swojej pozycji 

w CommScope, aby uzyskać osobiste korzyści od 

obecnego lub potencjalnego dostawcy. 

Budowanie uczciwych i sprawiedliwych relacji z klientami i dostawcami

Tworzenie powiązań poprzez prawośćTworzenie powiązań poprzez prawość

Odpowiadanie na wnioski rządu

Co należy wiedzieć 

Podejmujemy pełną i odpowiednią współpracę w związku z wnioskami rządu 
lub prowadzonymi przez niego dochodzeniami.

Jak należy postępować

 ❯ W przypadku otrzymania zapytania lub wniosku rządu o informację lub 

dokumenty, co wykracza poza rutynowe czynności w Twojej pracy, należy jak 

najszybciej skontaktować się z Działem Prawnym. 

 ❯ Zawsze należy podawać dokładne i prawdziwe informacje w odpowiedzi na 

wnioski lub zapytania rządu i nigdy nie wolno blokować takich wniosków 

o informacje.
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Utrzymywanie naszej reputacji związanej ze 
sprawiedliwym, uczciwym i etycznym postępowaniem 
we wszystkich naszych działaniach biznesowych jest 
kluczowe dla naszego sukcesu. Nie angażujemy się 
w nieuczciwą, nieetyczną i nielegalną działalność w celu 
zdobycia klientów.

Jak należy postępować

 ❯ Należy kierować się uczciwością podczas rozmów 

na temat naszych produktów i usług. Porównania 

z konkurencyjnymi produktami i usługami muszą być 

wyważone, dokładne i możliwe do zweryfikowania. 

 ❯ Należy opierać swoje decyzje dotyczące zakupu towarów 

lub usług dla CommScope o najwyższą wartość dla 

CommScope, biorąc pod uwagę jakość, obsługę i cenę, 

korzyści biznesowe dla firmy i naszych klientów oraz 

praktyki biznesowe dostawcy. Należy mówić głośno 

w przypadku podejrzenia, że dostawca nie postępuje 

zgodnie z naszymi standardami.

 ❯ Nigdy nie wolno wykorzystywać swojej pozycji 

w CommScope, aby uzyskać osobiste korzyści od 

obecnego lub potencjalnego dostawcy. 

Budowanie uczciwych i sprawiedliwych relacji z klientami i dostawcami

Tworzenie powiązań poprzez prawośćTworzenie powiązań poprzez prawość

Odpowiadanie na wnioski rządu

Co należy wiedzieć 

Podejmujemy pełną i odpowiednią współpracę w związku z wnioskami rządu 
lub prowadzonymi przez niego dochodzeniami.

Jak należy postępować

 ❯ W przypadku otrzymania zapytania lub wniosku rządu o informację lub 

dokumenty, co wykracza poza rutynowe czynności w Twojej pracy, należy jak 

najszybciej skontaktować się z Działem Prawnym. 

 ❯ Zawsze należy podawać dokładne i prawdziwe informacje w odpowiedzi na 

wnioski lub zapytania rządu i nigdy nie wolno blokować takich wniosków 

o informacje.
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Unikanie konfliktu interesów

Co należy wiedzieć

Każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny za działanie w najlepszym interesie 
naszej spółki. Musimy unikać sytuacji, w których nasze osobiste interesy, 
relacje lub działania zakłócają – lub wydają się zakłócać – naszą pracę na rzecz 
CommScope lub utrudniają wykonywanie naszej pracy w sposób sprawiedliwy 
i obiektywny. Podczas gdy wiele konfliktów interesów można rozwiązać 
w sposób satysfakcjonujący obie strony, należy jak najwcześniej ujawnić 
wszystkie informacje, aby chronić siebie i firmę.

Jak należy postępować

 ❯ Należy w przejrzysty sposób przedstawiać swoje działania i relacje poza firmą 

oraz uważać na sytuacje, w których mogą one zakłócać Twoją pracę oraz 

utrudniać obiektywność.

 ❯ Nie wolno używać swojej pozycji, aby uzyskać korzyści dla siebie, znajomych 

lub członków rodziny.

 ❯ Nigdy nie należy wykorzystywać (dla siebie lub innych) możliwości biznesowych 

lub korporacyjnych, o których dowiedziałeś(-aś) się w swojej pracy na rzecz 

ComScope lub poprzez użycie własności lub informacji firmy.

 ❯ Jeśli uważasz, że masz do czynienia z rzeczywistym lub potencjalnym 

konfliktem interesów, należy to natychmiast omówić ze swoim Zakładowym 

Specjalistą ds. Etyki lub naszym Korporacyjnym Specjalistą ds. Etyki i podjąć 

współpracę w celu rozwiązania powstałego konfliktu. 

Tworzenie powiązań poprzez prawość

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Poniżej przedstawiamy kilka 

przykładowych sytuacji, w których może 

dojść do konfliktu interesów:

 ❯ Bliski członek rodziny lub znajomy 
pracuje dla organizacji, która prowadzi 
interesy lub chce prowadzić interesy 
z CommScope bądź konkuruje 
z nami, nawet jeśli nie otrzymuje za to 
wynagrodzenia.

 ❯ Twoja praca lub inne działania poza 
firmą – w tym działanie w zarządzie innej 
organizacji – mogą zakłócać Twoją pracę 
w CommScope lub zaszkodzić firmie 
bądź postawić ją w trudnej sytuacji. 

 ❯ Korzystasz z zasobów firmy dla własnych 
korzyści lub dla korzyści innej osoby. 

 ❯ Posiadasz lub bliski członek rodziny 
posiada inwestycję lub udziały finansowe 
w firmie konkurenta, klienta, dostawcy 
lub innego partnera biznesowego 
CommScope. Posiadanie akcji w spółce 
publicznej, które nie mają istotnego 
charakteru, zwykle nie stanowi konfliktu 
interesów.

 ❯ Nadzorujesz lub jesteś nadzorowany(a) 
(bezpośrednio lub pośrednio) przez 
członka rodziny lub bliskiego znajomego.

 ❯ Zaoferowano Ci upominek lub formę 
rozrywki, która jest nazbyt hojna lub 
może wywierać wpływ – bądź stwarzać 
pozory wywierania wpływu – na Twoje 
decyzje biznesowe.

Tworzenie powiązań poprzez prawość

Na przykład...

P: Członek mojej 
rodziny pragnie 

prowadzić interesy 
z CommSope. Oferta jej 
spółki jest skierowana do 
innego działu i nie będę 
uczestniczyć w decydowaniu 
w sprawie przyjęcia tej 
oferty, Czy muszę cokolwiek 
robić?

O: Tak. Nawet jeśli nie masz 

żadnej bezpośredniej kontroli 

nad decyzją w sprawie przyjęcia 

zamówienia, fakt, że Twój 

członek rodziny pracuje dla 

firmy, która składa ofertę, może 

stwarzać pozory istnienia 

konfliktu interesów i należy to 

zgłosić. Możliwe, że żadne dalsze 

działania nie będą wymagane. 

W każdym razie należy się 

upewnić, że nie podejmujesz 

próby wywarcia wpływu na 

decyzję lub osoby podejmujące 

decyzje w CommScope 

dotyczące wspomnianej oferty 

lub zamówienia.

Refleksja…

Konflikty interesów nie zawsze są oczywiste. Jeśli znajdujesz się w sytuacji, 
w której może występować konflikt interesów, zadaj sobie następujące 
pytania: 

 ❯ Czy ta sytuacja – lub relacja – wpłynęłaby na moje decyzje w CommScope?

 ❯ Czy z jej powodu poczuł(a)bym się zobowiązany(a) do przedłożenia moich 

interesów osobistych – lub interesów bliskiej dla mnie osoby – nad interesy 

firmy?

 ❯ Czy był(a)bym zakłopotany(a), gdyby ktokolwiek w CommScope znał 

wszystkie fakty?

 ❯ Czy ja – lub bliska mi osoba – czerpie jakiekolwiek korzyści z mojej 

potencjalnie podzielonej lojalności?

 ❯ Czy inne osoby pomyślałyby, że ta sytuacja – lub relacja – może wpłynąć na 

sposób wykonywania przeze mnie pracy?

 ❯ Czy klient lub dostawca zastanawiałby się, czy potraktowaliśmy go 

uczciwie?

Musimy unikać sytuacji, w których nasze osobiste interesy, 
relacje lub działania kolidują – lub wydają się kolidować – 
z naszą pracą dla CommScope.
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 ❯ Twoja praca lub inne działania poza 
firmą – w tym działanie w zarządzie innej 
organizacji – mogą zakłócać Twoją pracę 
w CommScope lub zaszkodzić firmie 
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zamówienia, fakt, że Twój 

członek rodziny pracuje dla 

firmy, która składa ofertę, może 

stwarzać pozory istnienia 

konfliktu interesów i należy to 

zgłosić. Możliwe, że żadne dalsze 

działania nie będą wymagane. 

W każdym razie należy się 

upewnić, że nie podejmujesz 

próby wywarcia wpływu na 

decyzję lub osoby podejmujące 
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Refleksja…

Konflikty interesów nie zawsze są oczywiste. Jeśli znajdujesz się w sytuacji, 
w której może występować konflikt interesów, zadaj sobie następujące 
pytania: 

 ❯ Czy ta sytuacja – lub relacja – wpłynęłaby na moje decyzje w CommScope?

 ❯ Czy z jej powodu poczuł(a)bym się zobowiązany(a) do przedłożenia moich 

interesów osobistych – lub interesów bliskiej dla mnie osoby – nad interesy 

firmy?

 ❯ Czy był(a)bym zakłopotany(a), gdyby ktokolwiek w CommScope znał 

wszystkie fakty?

 ❯ Czy ja – lub bliska mi osoba – czerpie jakiekolwiek korzyści z mojej 

potencjalnie podzielonej lojalności?

 ❯ Czy inne osoby pomyślałyby, że ta sytuacja – lub relacja – może wpłynąć na 

sposób wykonywania przeze mnie pracy?

 ❯ Czy klient lub dostawca zastanawiałby się, czy potraktowaliśmy go 

uczciwie?

Musimy unikać sytuacji, w których nasze osobiste interesy, 
relacje lub działania kolidują – lub wydają się kolidować – 
z naszą pracą dla CommScope.
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Odpowiednie upominki i formy gościnności

Co należy wiedzieć

Stosowne upominki i formy rozrywki (w tym posiłki) mające charakter 
biznesowy mogą służyć budowaniu reputacji firmy i pomóc w rozwoju 
relacji biznesowych. Lecz mogą również wzbudzać wątpliwości 
odnośnie do naszej osobistej uczciwości lub stwarzać pozory 
tworzenia nienależnej przewagi biznesowej. W związku z tym 
zawsze musimy kierować się rozsądkiem przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących zaoferowania lub przyjęcia upominku bądź oferty rozrywki 
o charakterze biznesowym. 

Jak należy postępować

 ❯ Należy przestrzegać ogólnych wytycznych, aby uniknąć rzeczywistych lub 
domniemanych wątpliwości odnośnie do wręczanych lub przyjmowanych 
upominków bądź form rozrywki:

 › Nie należy zabiegać o upominki lub formy rozrywki. 

 › Należy znać lokalne przepisy prawa, kodeksy i zasady, które mają 
zastosowanie, oraz ich przestrzegać.

 › Nigdy nie wolno oferować ani przyjmować upominków lub form rozrywki, które 
mają na celu stworzenie zobowiązania, wywarcie wpływu lub nagrodzenie 
decyzji biznesowej lub które mogłyby być postrzegane jako łapówka lub 
przekupstwo.

 › Należy się upewnić, że wszelkie oferowane lub przyjmowane upominki bądź 
formy rozrywki są rzadkie, rozsądne, zwyczajowe i nieprzesadne, jeżeli chodzi 
o lokalizację. 

 › Należy unikać nieodpowiednich lub nieuwzględniających różnic kulturowych 
form upominków lub prezentów.

 ❯ Należy poznać i wypełniać wcześniejsze wymogi dotyczące zatwierdzania, 
ograniczenia, wartości i wykluczenia zawarte w naszej polityce w zakresie 
podróżowania i form rozrywki, politykach antykorupcyjnych i wszelkich 
lokalnych politykach, które mają zastosowanie.

 ❯ Należy pamiętać, że w niektórych sytuacjach są zabronione nawet najbardziej 
skromne upominki lub formy rozrywki. Na przykład wymagane są dodatkowe 
zatwierdzenia przed zaoferowaniem dowolnej rzeczy posiadającej wartość 
każdej osobie sprawującej funkcję w rządzie, kandydującemu politykowi, 
kierownikowi lub pracownikowi przedsiębiorstwa państwowego, chyba że 
nasze polityki korporacyjne wyraźnie na to pozwalają. 

Tworzenie powiązań poprzez prawość

 ❯ Należy prowadzić dokładne i kompletne rejestry dotyczące wszystkich 
wręczanych lub przyjmowanych upominków bądź form rozrywki i należy 
zgłaszać swojemu kierownikowi upominki oraz formy rozrywki otrzymywane od 
osób trzecich (w tym dostawców, klientów i partnerów biznesowych). 

 ❯ Ponieważ trudno jest ustanowić bezwzględne zasady dotyczące 
dopuszczalnych upominków i form rozrywki, przed zaoferowaniem lub 
przyjęciem upominku o wartości wyższej niż nominalna lub dowolnej formy 
rozrywki o charakterze biznesowym należy omówić okoliczności ze swoim 
kierownikiem, Zakładowym Specjalistą ds. Etyki, Korporacyjnym Specjalistą ds. 
Etyki lub Działem Prawnym.

Na przykład...

P: Rozmawiałem 
z klientką na 

temat poszerzenia 
działalności wspólnie z jej 
firmą. Wiem, że jest zapaloną 
golfistką i chciałbym ją 
zaprosić na weekend golfowy 
w luksusowym ośrodku, 
o którym mi wspominała. 
Wiem, że możemy omówić 
interesy na polu golfowym 
oraz podczas posiłków. 
Sądzę, że to mogłoby 
pomóc w przeprowadzeniu 
planowanej transakcji. Czy 
mogę to zrobić?

O: Nie. Choć  w niektórych 

sytuacjach można zaoferować 

klientom rundę golfa, to biorąc 

pod uwagę opisane okoliczności, 

w tym Twoje bieżące rozmowy 

na temat nowego interesu, 

czas trwania zaproponowanej 

wycieczki i pobyt w luksusowym 

ośrodku, wspomniana oferta nie 

byłaby stosowna.

Refleksja…

Poniższe pytanie mogą pomóc w zdecydowaniu, czy dane upominki lub 
formy rozrywki są odpowiednie:

 ❯ Gdy otrzymujesz upominek biznesowy, czy był(a)byś gotów (gotowa) 

napisać podziękowanie za prezent i wysłać kopię do swojego 

przełożonego?

 ❯ Gdy oferujesz upominek, czy czuł(a)byś się niekomfortowo, gdyby został on 

ujawniony innym osobom lub upubliczniony?

 ❯ Czy czuł(a)byś się komfortowo, gdyby w Internecie zostały opublikowane 

zdjęcia ukazujące Ciebie i inne osoby podczas imprezy lub aktywności 

rozrywkowej?

 ❯ Czy przyjęcie przez Ciebie podarunku lub formy rozrywki tworzy 

wrażenie, że nie jesteś obiektywny(a) w swoich decyzjach lub wyborach 

biznesowych?

Zawsze musimy kierować 
się rozsądkiem przy 
podejmowaniu decyzji 
dotyczących zaoferowania 
lub przyjęcia upominku bądź 
oferty rozrywki o charakterze 
biznesowym.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Z reguły okazjonalny upominek 

w formie promocyjnego artykułu lub 

przedmiotu o wartości nominalnej 

jest ogólnie dozwolony. Konkretne 

ograniczenia przedstawiono w naszej 

globalnej polityce w zakresie 

podróżowania i form rozrywki, a także 

w politykach antykorupcyjnych.

Z drugiej strony, polityka CommScope 

zabrania oferowania lub przyjmowania 

dowolnych upominków lub form 

rozrywki, które:

 ❯ Są w postaci gotówki lub 
ekwiwalentu pieniężnego, takich jak 
kupony lub karty upominkowe

 ❯ Są oferowane w ramach usługi za 
usługę

 ❯ Są hojne lub przesadne

 ❯ Mogłyby negatywnie wpłynąć na 
naszą reputację

 ❯ Naruszają obowiązujące prawo lub 
zasady darczyńcy lub odbiorcy

Tworzenie powiązań poprzez prawość
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Odpowiednie upominki i formy gościnności

Co należy wiedzieć

Stosowne upominki i formy rozrywki (w tym posiłki) mające charakter 
biznesowy mogą służyć budowaniu reputacji firmy i pomóc w rozwoju 
relacji biznesowych. Lecz mogą również wzbudzać wątpliwości 
odnośnie do naszej osobistej uczciwości lub stwarzać pozory 
tworzenia nienależnej przewagi biznesowej. W związku z tym 
zawsze musimy kierować się rozsądkiem przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących zaoferowania lub przyjęcia upominku bądź oferty rozrywki 
o charakterze biznesowym. 

Jak należy postępować

 ❯ Należy przestrzegać ogólnych wytycznych, aby uniknąć rzeczywistych lub 
domniemanych wątpliwości odnośnie do wręczanych lub przyjmowanych 
upominków bądź form rozrywki:

 › Nie należy zabiegać o upominki lub formy rozrywki. 

 › Należy znać lokalne przepisy prawa, kodeksy i zasady, które mają 
zastosowanie, oraz ich przestrzegać.

 › Nigdy nie wolno oferować ani przyjmować upominków lub form rozrywki, które 
mają na celu stworzenie zobowiązania, wywarcie wpływu lub nagrodzenie 
decyzji biznesowej lub które mogłyby być postrzegane jako łapówka lub 
przekupstwo.

 › Należy się upewnić, że wszelkie oferowane lub przyjmowane upominki bądź 
formy rozrywki są rzadkie, rozsądne, zwyczajowe i nieprzesadne, jeżeli chodzi 
o lokalizację. 

 › Należy unikać nieodpowiednich lub nieuwzględniających różnic kulturowych 
form upominków lub prezentów.

 ❯ Należy poznać i wypełniać wcześniejsze wymogi dotyczące zatwierdzania, 
ograniczenia, wartości i wykluczenia zawarte w naszej polityce w zakresie 
podróżowania i form rozrywki, politykach antykorupcyjnych i wszelkich 
lokalnych politykach, które mają zastosowanie.

 ❯ Należy pamiętać, że w niektórych sytuacjach są zabronione nawet najbardziej 
skromne upominki lub formy rozrywki. Na przykład wymagane są dodatkowe 
zatwierdzenia przed zaoferowaniem dowolnej rzeczy posiadającej wartość 
każdej osobie sprawującej funkcję w rządzie, kandydującemu politykowi, 
kierownikowi lub pracownikowi przedsiębiorstwa państwowego, chyba że 
nasze polityki korporacyjne wyraźnie na to pozwalają. 

Tworzenie powiązań poprzez prawość

 ❯ Należy prowadzić dokładne i kompletne rejestry dotyczące wszystkich 
wręczanych lub przyjmowanych upominków bądź form rozrywki i należy 
zgłaszać swojemu kierownikowi upominki oraz formy rozrywki otrzymywane od 
osób trzecich (w tym dostawców, klientów i partnerów biznesowych). 

 ❯ Ponieważ trudno jest ustanowić bezwzględne zasady dotyczące 
dopuszczalnych upominków i form rozrywki, przed zaoferowaniem lub 
przyjęciem upominku o wartości wyższej niż nominalna lub dowolnej formy 
rozrywki o charakterze biznesowym należy omówić okoliczności ze swoim 
kierownikiem, Zakładowym Specjalistą ds. Etyki, Korporacyjnym Specjalistą ds. 
Etyki lub Działem Prawnym.

Na przykład...

P: Rozmawiałem 
z klientką na 

temat poszerzenia 
działalności wspólnie z jej 
firmą. Wiem, że jest zapaloną 
golfistką i chciałbym ją 
zaprosić na weekend golfowy 
w luksusowym ośrodku, 
o którym mi wspominała. 
Wiem, że możemy omówić 
interesy na polu golfowym 
oraz podczas posiłków. 
Sądzę, że to mogłoby 
pomóc w przeprowadzeniu 
planowanej transakcji. Czy 
mogę to zrobić?

O: Nie. Choć  w niektórych 

sytuacjach można zaoferować 

klientom rundę golfa, to biorąc 

pod uwagę opisane okoliczności, 
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rozrywkowej?

 ❯ Czy przyjęcie przez Ciebie podarunku lub formy rozrywki tworzy 

wrażenie, że nie jesteś obiektywny(a) w swoich decyzjach lub wyborach 

biznesowych?

Zawsze musimy kierować 
się rozsądkiem przy 
podejmowaniu decyzji 
dotyczących zaoferowania 
lub przyjęcia upominku bądź 
oferty rozrywki o charakterze 
biznesowym.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Z reguły okazjonalny upominek 

w formie promocyjnego artykułu lub 

przedmiotu o wartości nominalnej 

jest ogólnie dozwolony. Konkretne 

ograniczenia przedstawiono w naszej 

globalnej polityce w zakresie 

podróżowania i form rozrywki, a także 

w politykach antykorupcyjnych.

Z drugiej strony, polityka CommScope 

zabrania oferowania lub przyjmowania 

dowolnych upominków lub form 

rozrywki, które:

 ❯ Są w postaci gotówki lub 
ekwiwalentu pieniężnego, takich jak 
kupony lub karty upominkowe

 ❯ Są oferowane w ramach usługi za 
usługę

 ❯ Są hojne lub przesadne

 ❯ Mogłyby negatywnie wpłynąć na 
naszą reputację

 ❯ Naruszają obowiązujące prawo lub 
zasady darczyńcy lub odbiorcy
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Na przykład...

P: Słyszałem, jak współpracownik mówił, że czasami wcześniej rejestruje wyniki 

sprzedaży, a w późniejszym czasie wypełnia sprawozdania z wydatków, dzięki czemu 

jego zespół wypracowuje swoją normę. Stwierdził, że takie postępowanie jest w porządku, 

ponieważ wyniki te nie są przez niego wymyślone. Uważam, że nie ma racji. Co powinienem zrobić?

O: Masz rację. Polityka firmy i prawo wymagają od nas rejestrowania wszystkich transakcji w sposób zgodny 

z prawdą, dokładny i terminowy. Dokumentowanie wyników w nieprawidłowym czasie niewłaściwie odzwierciedla 

nasze wyniki finansowe. Możesz bezpośrednio porozmawiać o tej sprawie ze swoim współpracownikiem, lub jeśli 

taka rozmowa nie jest dla Ciebie komfortowa, omów tę sytuację ze swoim kierownikiem lub skorzystaj z naszych 

Zasobów w zakresie Etyki i Zgodności z Przepisami w celu zgłoszenia swoich obaw.

Dokładne księgi i rejestry 

Co należy wiedzieć

Nasze księgi i rejestry muszą być kompletne i rzetelne oraz dokładnie 
odzwierciedlać prawdziwy charakter naszych transakcji i działań. Nigdy 
nie należy stosować nieuczciwych lub oszukańczych praktyk podczas 
sporządzania lub prowadzenia rejestrów firmowych ani podejmować prób 
wprowadzenia kogokolwiek w błąd. 

Jak należy postępować

 ❯ Należy się upewnić, że sporządzane, przetwarzane i analizowane informacje 

są dokładne, kompletne oraz zgodne z obowiązującymi prawami, zasadami 

rachunkowości i politykami firmy. 

 ❯ Nigdy nie wolno fałszować zapisów lub podejmować prób ukrycia bądź 

nieprawidłowego przedstawienia prawdziwego charakteru naszych działań.

 ❯ Nigdy nie należy omijać żadnej firmowej procedury lub kontroli, nawet jeśli 

sądzisz, że byłoby to nieszkodliwe lub zaoszczędziłoby czas. 

 ❯ Zawsze należy współpracować z naszymi zewnętrznymi i wewnętrznymi 

audytorami i nigdy nie wolno ukrywać przed nimi informacji o firmie. 

 ❯ Należy znać i wypełniać firmowe zasady i procedury dotyczące dokumentacji 

biznesowej, którą prowadzimy i kasujemy lub usuwamy, w tym wszelkie 

obwieszczenia Działu Prawnego wymagające wydłużenia zwyczajowego czasu 

przechowywania dokumentów.

 ❯ Nigdy nie wolno niszczyć dokumentacji, aby uniknąć ujawnienia informacji 

podczas postępowania sądowego lub dochodzenia.

Na przykład...

P: Będę prowadzić 

prezentację na 

konferencji i sądzę, 

że pojawią się tam media. 

Kto musi zapoznać się z moją 

prezentacją i zatwierdzić ją?

O: To zależy. Sprawdź 

u swojego kierownika, kto 

umożliwi Ci dostęp do 

odpowiednich zasobów. Być 

może Twoją prezentację będzie 

musiał przejrzeć Dział ds. 

Komunikacji Korporacyjnej, Dział 

Prawny i inne działy.

Precyzyjna i odpowiednia komunikacja

Co należy wiedzieć

Komunikacja CommScope z naszymi udziałowcami musi być precyzyjna, 
terminowa i spójna, a także zgodna z obowiązującymi wymogami prawnymi. 
Ze względu na powyższe firma CommScope upoważniła określone osoby – i 
tylko te osoby – do podawania informacji do publicznej wiadomości w imieniu 
CommScope oraz do rozmów w imieniu firmy z inwestorami i mediami. 

Jak należy postępować

 ❯ Należy unikać składania oświadczeń, gdy może się wydawać, że wypowiadasz 

się w imieniu firmy.

 ❯ W przypadku braku wyraźnego upoważnienia do wypowiadania się w imieniu 

CommScope pochodzące od mediów lub inwestorów zewnętrzne zapytania 

na temat naszej działalności należy kierować do Działu ds. Korporacyjnej 

Komunikacji.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Niektóre przykłady naszej 

dokumentacji biznesowej obejmują:

 ❯ Sprawozdania z produkcji i wyniki 
testów

 ❯ Sprawozdania finansowe

 ❯ Sprawozdania z wydatków

 ❯ Faktury

 ❯ Rejestry czasu pracy

 ❯ Akta pracowników

 ❯ Biznesplany

Tworzenie powiązań poprzez prawość Tworzenie powiązań poprzez prawość
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Na przykład...

P: Słyszałem, jak współpracownik mówił, że czasami wcześniej rejestruje wyniki 

sprzedaży, a w późniejszym czasie wypełnia sprawozdania z wydatków, dzięki czemu 

jego zespół wypracowuje swoją normę. Stwierdził, że takie postępowanie jest w porządku, 

ponieważ wyniki te nie są przez niego wymyślone. Uważam, że nie ma racji. Co powinienem zrobić?

O: Masz rację. Polityka firmy i prawo wymagają od nas rejestrowania wszystkich transakcji w sposób zgodny 

z prawdą, dokładny i terminowy. Dokumentowanie wyników w nieprawidłowym czasie niewłaściwie odzwierciedla 

nasze wyniki finansowe. Możesz bezpośrednio porozmawiać o tej sprawie ze swoim współpracownikiem, lub jeśli 

taka rozmowa nie jest dla Ciebie komfortowa, omów tę sytuację ze swoim kierownikiem lub skorzystaj z naszych 

Zasobów w zakresie Etyki i Zgodności z Przepisami w celu zgłoszenia swoich obaw.

Dokładne księgi i rejestry 

Co należy wiedzieć

Nasze księgi i rejestry muszą być kompletne i rzetelne oraz dokładnie 
odzwierciedlać prawdziwy charakter naszych transakcji i działań. Nigdy 
nie należy stosować nieuczciwych lub oszukańczych praktyk podczas 
sporządzania lub prowadzenia rejestrów firmowych ani podejmować prób 
wprowadzenia kogokolwiek w błąd. 

Jak należy postępować

 ❯ Należy się upewnić, że sporządzane, przetwarzane i analizowane informacje 

są dokładne, kompletne oraz zgodne z obowiązującymi prawami, zasadami 

rachunkowości i politykami firmy. 

 ❯ Nigdy nie wolno fałszować zapisów lub podejmować prób ukrycia bądź 

nieprawidłowego przedstawienia prawdziwego charakteru naszych działań.

 ❯ Nigdy nie należy omijać żadnej firmowej procedury lub kontroli, nawet jeśli 

sądzisz, że byłoby to nieszkodliwe lub zaoszczędziłoby czas. 

 ❯ Zawsze należy współpracować z naszymi zewnętrznymi i wewnętrznymi 

audytorami i nigdy nie wolno ukrywać przed nimi informacji o firmie. 

 ❯ Należy znać i wypełniać firmowe zasady i procedury dotyczące dokumentacji 

biznesowej, którą prowadzimy i kasujemy lub usuwamy, w tym wszelkie 

obwieszczenia Działu Prawnego wymagające wydłużenia zwyczajowego czasu 

przechowywania dokumentów.

 ❯ Nigdy nie wolno niszczyć dokumentacji, aby uniknąć ujawnienia informacji 

podczas postępowania sądowego lub dochodzenia.

Na przykład...

P: Będę prowadzić 

prezentację na 

konferencji i sądzę, 

że pojawią się tam media. 

Kto musi zapoznać się z moją 

prezentacją i zatwierdzić ją?

O: To zależy. Sprawdź 

u swojego kierownika, kto 

umożliwi Ci dostęp do 

odpowiednich zasobów. Być 

może Twoją prezentację będzie 

musiał przejrzeć Dział ds. 

Komunikacji Korporacyjnej, Dział 

Prawny i inne działy.

Precyzyjna i odpowiednia komunikacja

Co należy wiedzieć

Komunikacja CommScope z naszymi udziałowcami musi być precyzyjna, 
terminowa i spójna, a także zgodna z obowiązującymi wymogami prawnymi. 
Ze względu na powyższe firma CommScope upoważniła określone osoby – i 
tylko te osoby – do podawania informacji do publicznej wiadomości w imieniu 
CommScope oraz do rozmów w imieniu firmy z inwestorami i mediami. 

Jak należy postępować

 ❯ Należy unikać składania oświadczeń, gdy może się wydawać, że wypowiadasz 

się w imieniu firmy.

 ❯ W przypadku braku wyraźnego upoważnienia do wypowiadania się w imieniu 

CommScope pochodzące od mediów lub inwestorów zewnętrzne zapytania 

na temat naszej działalności należy kierować do Działu ds. Korporacyjnej 

Komunikacji.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Niektóre przykłady naszej 

dokumentacji biznesowej obejmują:

 ❯ Sprawozdania z produkcji i wyniki 
testów

 ❯ Sprawozdania finansowe

 ❯ Sprawozdania z wydatków

 ❯ Faktury

 ❯ Rejestry czasu pracy

 ❯ Akta pracowników
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Cenimy i chronimy aktywa oraz zasoby 
firmy i innych 

Co należy wiedzieć

Każdy z nas ponosi osobistą odpowiedzialność za ochronę aktywów 
i własności firmy, które powierzają nam nasi klienci i partnerzy biznesowi, 
a także za zagwarantowanie ich właściwego wykorzystania do celów 
biznesowych CommScope. Aktywa firmy obejmują nasze środki, placówki, 
sprzęt (w tym komputery, smartfony i tablety), informacje, systemy informacyjne 
i własność intelektualną.

Jak należy postępować

 ❯ Należy korzystać z aktywów firmy i powierzonej nam własności ostrożnie 

i zgodnie z politykami firmy oraz innymi obowiązującymi porozumieniami.

 ❯ Należy chronić wspomniane aktywa przed kradzieżą, utratą, nieuprawnionym 

dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, uszkodzeniem i marnotrawieniem. 

 ❯ Nie wolno wykorzystywać aktywów do celów osobistych bez odpowiednich 

zatwierdzeń.

 ❯ Nigdy nie należy wykorzystywać naszych aktywów lub systemów do działań, 

które są niezgodne z prawem lub nieetyczne bądź sprzeczne ze standardami 

i oczekiwaniami opisanymi w Kodeksie i politykach firmy.

 ❯ Należy zabezpieczyć urządzenia elektroniczne używane w pracy na rzecz 

CommScope i unikać wszelkich działań, które mogłyby narazić na szwank 

integralność naszych systemów. 

Odpowiedzialnie korzystanie z aktywów

 ❯ Należy pamiętać, że CommScope jest właścicielem informacji i systemów 

informacyjnych, które pracownicy wykorzystują w pracy, i kierownictwo może 

monitorować oraz weryfikować wszystkie umieszczane w nich, przesyłane lub 

otrzymywane informacje, chyba że lokalne prawo tego zabrania. 

 ❯ Należy znać i wypełniać dodatkowe ograniczenia w politykach dotyczących 

technologii informacyjnej, które mają zastosowanie do Twojej lokalizacji, gdyż 

takie bardziej restrykcyjne polityki mogą mieć charakter nadrzędny.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

CommScope stosuje formalną 

politykę dotyczącą harmonogramu 

zatwierdzeń, która opisuje osoby 

upoważnione do zatwierdzania 

i podpisywania różnych rodzajów 

porozumień i transakcji biznesowych. 

Polityka ta ma zastosowanie do 

wszystkich naszych transakcji na 

całym świecie. 

 ❯ Upewnij się, że posiadasz 
upoważnienie do działania przed 
zawarciem dowolnego porozumienia 
lub podpisaniem umowy w imieniu 
firmy.

 ❯ Należy mieć na uwadze, że są to 
wymagania minimalne, a nasze 
poszczególne przedsiębiorstwa 
i placówki mogą narzucać wyższe 
standardy. 

 ❯ Zgłoś się do swojego kierownika 
w celu uzyskania wskazówek, a w 
przypadku pytań skontaktuj się 
z Działem Prawnym. 

P. Czy mogę użyć komputera lub telefonu 

służbowego CommScope do celów prywatnych?

O: Na ogół ograniczone osobiste korzystanie z zasobów firmy 

jest dozwolone, o ile zostało to uzgodnione z przełożonym, 

CommScope nie ponosi dodatkowych kosztów, nie koliduje 

to z Twoją pracą, a Twoje działania nie naruszają firmowych 

polityk i przepisów. Przykładowo nie możesz korzystać z zasobów 

firmy podczas działań na rzecz innej organizacji, działalności lub 

w związku z osobistą działalnością polityczną.

Na przykład...

Aktywa firmy obejmują 
nasze środki, placówki, 
sprzęt, informacje, systemy 
informacyjne i własność 
intelektualną.

Tworzenie powiązań poprzez prawość Tworzenie powiązań poprzez prawość
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Cenimy i chronimy aktywa oraz zasoby 
firmy i innych 

Co należy wiedzieć

Każdy z nas ponosi osobistą odpowiedzialność za ochronę aktywów 
i własności firmy, które powierzają nam nasi klienci i partnerzy biznesowi, 
a także za zagwarantowanie ich właściwego wykorzystania do celów 
biznesowych CommScope. Aktywa firmy obejmują nasze środki, placówki, 
sprzęt (w tym komputery, smartfony i tablety), informacje, systemy informacyjne 
i własność intelektualną.

Jak należy postępować

 ❯ Należy korzystać z aktywów firmy i powierzonej nam własności ostrożnie 

i zgodnie z politykami firmy oraz innymi obowiązującymi porozumieniami.

 ❯ Należy chronić wspomniane aktywa przed kradzieżą, utratą, nieuprawnionym 

dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, uszkodzeniem i marnotrawieniem. 

 ❯ Nie wolno wykorzystywać aktywów do celów osobistych bez odpowiednich 

zatwierdzeń.

 ❯ Nigdy nie należy wykorzystywać naszych aktywów lub systemów do działań, 

które są niezgodne z prawem lub nieetyczne bądź sprzeczne ze standardami 

i oczekiwaniami opisanymi w Kodeksie i politykach firmy.

 ❯ Należy zabezpieczyć urządzenia elektroniczne używane w pracy na rzecz 

CommScope i unikać wszelkich działań, które mogłyby narazić na szwank 

integralność naszych systemów. 

Odpowiedzialnie korzystanie z aktywów

 ❯ Należy pamiętać, że CommScope jest właścicielem informacji i systemów 

informacyjnych, które pracownicy wykorzystują w pracy, i kierownictwo może 

monitorować oraz weryfikować wszystkie umieszczane w nich, przesyłane lub 

otrzymywane informacje, chyba że lokalne prawo tego zabrania. 

 ❯ Należy znać i wypełniać dodatkowe ograniczenia w politykach dotyczących 

technologii informacyjnej, które mają zastosowanie do Twojej lokalizacji, gdyż 

takie bardziej restrykcyjne polityki mogą mieć charakter nadrzędny.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

CommScope stosuje formalną 

politykę dotyczącą harmonogramu 

zatwierdzeń, która opisuje osoby 

upoważnione do zatwierdzania 

i podpisywania różnych rodzajów 

porozumień i transakcji biznesowych. 

Polityka ta ma zastosowanie do 

wszystkich naszych transakcji na 

całym świecie. 

 ❯ Upewnij się, że posiadasz 
upoważnienie do działania przed 
zawarciem dowolnego porozumienia 
lub podpisaniem umowy w imieniu 
firmy.

 ❯ Należy mieć na uwadze, że są to 
wymagania minimalne, a nasze 
poszczególne przedsiębiorstwa 
i placówki mogą narzucać wyższe 
standardy. 

 ❯ Zgłoś się do swojego kierownika 
w celu uzyskania wskazówek, a w 
przypadku pytań skontaktuj się 
z Działem Prawnym. 

P. Czy mogę użyć komputera lub telefonu 

służbowego CommScope do celów prywatnych?

O: Na ogół ograniczone osobiste korzystanie z zasobów firmy 

jest dozwolone, o ile zostało to uzgodnione z przełożonym, 

CommScope nie ponosi dodatkowych kosztów, nie koliduje 

to z Twoją pracą, a Twoje działania nie naruszają firmowych 

polityk i przepisów. Przykładowo nie możesz korzystać z zasobów 

firmy podczas działań na rzecz innej organizacji, działalności lub 

w związku z osobistą działalnością polityczną.

Na przykład...

Aktywa firmy obejmują 
nasze środki, placówki, 
sprzęt, informacje, systemy 
informacyjne i własność 
intelektualną.

Tworzenie powiązań poprzez prawość Tworzenie powiązań poprzez prawość
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Informacje poufne i zastrzeżone

Co należy wiedzieć

Nasze informacje poufne i własność intelektualna są ważnymi aktywami firmy, 
które musimy zachować i chronić. Musimy również szanować prawa własności 
intelektualnej innych i strzec informacji poufnych powierzonych nam przez 
inne osoby. Niewłaściwe wykorzystanie lub ujawnienie może osłabić naszą 
konkurencyjną pozycję, ograniczyć naszą działalność gospodarczą, a nawet 
doprowadzić do strat finansowych. 

Jak należy postępować

 ❯ Należy stosować się do obowiązujących polityk firmy, aby zapewnić, że nasze 
informacje poufne i zastrzeżone nie są wykorzystywane w sposób niewłaściwy 
oraz że każde ich ujawnienie jest upoważnione lub wymagane przez prawo. 

 ❯ Nie wolno ujawniać informacji poufnych żadnej osobie, bez względu na to, 
czy jest to współpracownik, członek rodziny lub inna osoba spoza firmy, 
chyba że jesteś do tego uprawniony(a) i ujawnienie jest wymagane w ramach 
prowadzenia naszej działalności.

 ❯ Przed ujawnieniem informacji poufnych osobom z zewnątrz należy uzyskać 
uprzednią zgodę od swojego kierownika i sprawdzić, czy istnieją i są 
przestrzegane jakiekolwiek wymagane umowy.

 ❯ Nie należy omawiać lub wykorzystywać informacji poufnych w miejscach, 
w których mogą być one usłyszane lub widziane przez osoby, które nie są do 
tego upoważnione.

 ❯ Należy przestrzegać polityk i procedur, które chronią prawo własności 
intelektualnej firmy i innych, w tym konkretne polityki i procedury dotyczące 
właściwego użycia znaków towarowych, znaków usługowych i materiałów 
objętych prawem autorskim.

 ❯ Nigdy nie należy używać ani kopiować oprogramowania ani informacji objętych 
licencją, poza wyjątkami dopuszczonymi na mocy obowiązującej umowy 
licencyjnej.

 ❯ Należy pamiętać, że obowiązek nieujawniania lub nienadużywania informacji 
poufnych i zastrzeżonych obowiązuje również po opuszczeniu firmy przez 
pracownika oraz że wszystkie dokumenty firmowe w dowolnej postaci należy 
zwrócić do CommScope, chyba że zostaną wydane inne instrukcje.

 ❯ Podczas pozbywania się dokumentów zawierających informacje poufne należy 
zachować ostrożność, aby uniknąć nieumyślnego ujawnienia.

Informacje poufne obejmują:

 ❯ Dane inżynieryjne i inne dane 
techniczne

 ❯ Dane finansowe, w tym rzeczywiste 
i prognozowane zyski oraz wyniki 
sprzedaży

 ❯ Planowane nowe usługi i produkty

 ❯ Programy reklamowe i marketingowe

 ❯ Rzeczywiste i proponowane 
biznesplany oraz strategie

 ❯ Listy klientów i dostawców 
oraz informacje o nich, w tym 
postanowienia umów i ceny 

 ❯ Plany inwestycji kapitałowych

 ❯ Konfiguracje produktów, specyfikacje 
komponentów, schematy logiczne 
i rysunki techniczne

 ❯ Dane z testów

 ❯ Tajemnice handlowe, w tym metody, 
programy i procesy

 ❯ Informacje o pracownikach, 
w tym dane osobowe, dane 
dotyczące wynagrodzeń i schematy 
organizacyjne

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Ochrona prywatności i danych

Co należy wiedzieć

CommScope szanuje prywatność i chroni dane osobowe pracowników, 
klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Zobowiązujemy się 
do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i polityk 
dotyczących pozyskiwania, wykorzystywania, przekazywania i przechowywania 
przez nas danych osobowych.

Jak należy postępować

 ❯ Należy znać wszystkie obowiązujące przepisy prawa, polityki i procedury 

w zakresie ochrony prywatności i danych, które mają zastosowanie w Twojej 

pracy, oraz ich przestrzegać.

 ❯ Należy zawsze szanować i zapewniać zachowanie poufności oraz 

bezpieczeństwa informacji gromadzonych przez firmę lub na jej rzecz. 

 ❯ Nigdy nie należy gromadzić ani podejmować prób uzyskania dostępu do 

danych osobowych pracowników, klientów i partnerów biznesowych, które nie 

są potrzebne do wykonywania pracy lub których nie należy przechowywać 

dłużej niż jest to konieczne.

 ❯ W przypadku dostępu do danych osobowych należy podjąć rozsądne środki 

ostrożności, aby chronić je przed utratą oraz niewłaściwym wykorzystaniem 

oraz przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Dane osobowe to wszystkie 

informacje służące do identyfikacji 

osób i mogą obejmować:

 ❯ Prywatne adresy i numery telefonów

 ❯ Numery identyfikacyjne wydawane 
przez organy administracji rządowej, 
takie jak numer ubezpieczenia 
społecznego czy prawo jazdy

 ❯ Dane karty kredytowej i inne 
informacje o rachunkach bankowych

 ❯ Karta pacjenta

Na przykład...

P: Nowa pracownica ostatnio dołączyła do zespołu. Wcześniej pracowała dla jednego 

z naszych konkurentów. Jestem pewien, że posiada cenne informacje, które moglibyśmy 

wykorzystać w CommScope. Czy wiążą się z tym problemy?

O: Tak. Twoja współpracownica ma zobowiązania wobec swojego byłego pracodawcy. Nigdy nie wolno nam 

korzystać z informacji poufnych lub materiałów, które uzyskała w poprzedniej pracy. Aby uzyskać dalsze wytyczne 

omów swoje konkretne pytania ze swoim kierownikiem lub Działem Prawnym.

Tworzenie powiązań poprzez prawość Tworzenie powiązań poprzez prawość
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Informacje poufne i zastrzeżone

Co należy wiedzieć

Nasze informacje poufne i własność intelektualna są ważnymi aktywami firmy, 
które musimy zachować i chronić. Musimy również szanować prawa własności 
intelektualnej innych i strzec informacji poufnych powierzonych nam przez 
inne osoby. Niewłaściwe wykorzystanie lub ujawnienie może osłabić naszą 
konkurencyjną pozycję, ograniczyć naszą działalność gospodarczą, a nawet 
doprowadzić do strat finansowych. 

Jak należy postępować

 ❯ Należy stosować się do obowiązujących polityk firmy, aby zapewnić, że nasze 
informacje poufne i zastrzeżone nie są wykorzystywane w sposób niewłaściwy 
oraz że każde ich ujawnienie jest upoważnione lub wymagane przez prawo. 

 ❯ Nie wolno ujawniać informacji poufnych żadnej osobie, bez względu na to, 
czy jest to współpracownik, członek rodziny lub inna osoba spoza firmy, 
chyba że jesteś do tego uprawniony(a) i ujawnienie jest wymagane w ramach 
prowadzenia naszej działalności.

 ❯ Przed ujawnieniem informacji poufnych osobom z zewnątrz należy uzyskać 
uprzednią zgodę od swojego kierownika i sprawdzić, czy istnieją i są 
przestrzegane jakiekolwiek wymagane umowy.

 ❯ Nie należy omawiać lub wykorzystywać informacji poufnych w miejscach, 
w których mogą być one usłyszane lub widziane przez osoby, które nie są do 
tego upoważnione.

 ❯ Należy przestrzegać polityk i procedur, które chronią prawo własności 
intelektualnej firmy i innych, w tym konkretne polityki i procedury dotyczące 
właściwego użycia znaków towarowych, znaków usługowych i materiałów 
objętych prawem autorskim.

 ❯ Nigdy nie należy używać ani kopiować oprogramowania ani informacji objętych 
licencją, poza wyjątkami dopuszczonymi na mocy obowiązującej umowy 
licencyjnej.

 ❯ Należy pamiętać, że obowiązek nieujawniania lub nienadużywania informacji 
poufnych i zastrzeżonych obowiązuje również po opuszczeniu firmy przez 
pracownika oraz że wszystkie dokumenty firmowe w dowolnej postaci należy 
zwrócić do CommScope, chyba że zostaną wydane inne instrukcje.

 ❯ Podczas pozbywania się dokumentów zawierających informacje poufne należy 
zachować ostrożność, aby uniknąć nieumyślnego ujawnienia.

Informacje poufne obejmują:

 ❯ Dane inżynieryjne i inne dane 
techniczne

 ❯ Dane finansowe, w tym rzeczywiste 
i prognozowane zyski oraz wyniki 
sprzedaży

 ❯ Planowane nowe usługi i produkty

 ❯ Programy reklamowe i marketingowe

 ❯ Rzeczywiste i proponowane 
biznesplany oraz strategie

 ❯ Listy klientów i dostawców 
oraz informacje o nich, w tym 
postanowienia umów i ceny 

 ❯ Plany inwestycji kapitałowych

 ❯ Konfiguracje produktów, specyfikacje 
komponentów, schematy logiczne 
i rysunki techniczne

 ❯ Dane z testów

 ❯ Tajemnice handlowe, w tym metody, 
programy i procesy

 ❯ Informacje o pracownikach, 
w tym dane osobowe, dane 
dotyczące wynagrodzeń i schematy 
organizacyjne

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Ochrona prywatności i danych

Co należy wiedzieć

CommScope szanuje prywatność i chroni dane osobowe pracowników, 
klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Zobowiązujemy się 
do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i polityk 
dotyczących pozyskiwania, wykorzystywania, przekazywania i przechowywania 
przez nas danych osobowych.

Jak należy postępować

 ❯ Należy znać wszystkie obowiązujące przepisy prawa, polityki i procedury 

w zakresie ochrony prywatności i danych, które mają zastosowanie w Twojej 

pracy, oraz ich przestrzegać.

 ❯ Należy zawsze szanować i zapewniać zachowanie poufności oraz 

bezpieczeństwa informacji gromadzonych przez firmę lub na jej rzecz. 

 ❯ Nigdy nie należy gromadzić ani podejmować prób uzyskania dostępu do 

danych osobowych pracowników, klientów i partnerów biznesowych, które nie 

są potrzebne do wykonywania pracy lub których nie należy przechowywać 

dłużej niż jest to konieczne.

 ❯ W przypadku dostępu do danych osobowych należy podjąć rozsądne środki 

ostrożności, aby chronić je przed utratą oraz niewłaściwym wykorzystaniem 

oraz przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Dane osobowe to wszystkie 

informacje służące do identyfikacji 

osób i mogą obejmować:

 ❯ Prywatne adresy i numery telefonów

 ❯ Numery identyfikacyjne wydawane 
przez organy administracji rządowej, 
takie jak numer ubezpieczenia 
społecznego czy prawo jazdy

 ❯ Dane karty kredytowej i inne 
informacje o rachunkach bankowych

 ❯ Karta pacjenta

Na przykład...

P: Nowa pracownica ostatnio dołączyła do zespołu. Wcześniej pracowała dla jednego 

z naszych konkurentów. Jestem pewien, że posiada cenne informacje, które moglibyśmy 

wykorzystać w CommScope. Czy wiążą się z tym problemy?

O: Tak. Twoja współpracownica ma zobowiązania wobec swojego byłego pracodawcy. Nigdy nie wolno nam 

korzystać z informacji poufnych lub materiałów, które uzyskała w poprzedniej pracy. Aby uzyskać dalsze wytyczne 

omów swoje konkretne pytania ze swoim kierownikiem lub Działem Prawnym.

Tworzenie powiązań poprzez prawość Tworzenie powiązań poprzez prawość
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Wykorzystywanie informacji wewnętrznych

Co należy wiedzieć

Korzystanie z istotnych informacji niepublicznych dotyczących CommScope 
lub innej firmy uzyskanych podczas pracy w CommScope w celu zakupu 
lub sprzedaży jej papierów wartościowych (w tym akcji, obligacji i opcji) 
lub przekazywania informacji o inwestycjach narusza politykę firmy i może 
stanowić nielegalne wykorzystanie informacji wewnętrznych. Powyższe 
ograniczenia obowiązują do czasu, gdy dana informacja zostanie podana do 
wiadomości publicznej oraz upłynie wystarczająco dużo czasu, aby można było 
ją przyswoić.

Jak należy postępować

 ❯ Nie wolno handlować papierami wartościowymi CommScope lub innej 

firmy w oparciu o istotne informacje niepubliczne uzyskane poprzez pracę 

w CommScope. 

 ❯ Nie należy udostępniać istotnych informacji niepublicznych innym osobom (w 

tym członkowi rodziny lub znajomemu) ani polecać im zakupu lub sprzedaży 

papierów wartościowych, gdy sam nie możesz handlować, ponieważ posiadasz 

istotne informacje niepubliczne. 

 ❯ Jeśli Dział Prawny poinformuje pracownika, że podlega on dodatkowym 

ograniczeniom, które firma stosuje wobec handlu prowadzonego przez 

naszych dyrektorów, członków wyższej kadry kierowniczej i innych określonych 

pracowników mających regularny dostęp do istotnych informacji, należy 

wówczas zapoznać się z takimi dodatkowymi ograniczeniami i przestrzegać 

ich.

Tworzenie powiązań poprzez prawość Tworzenie powiązań poprzez prawość

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Istotne informacje niepubliczne 

to takie, które nie zostały podane 

do wiadomości publicznej i które 

inwestorzy mogliby uznać za 

decydujące podczas podejmowania 

decyzji o kupnie lub sprzedaży 

papierów wartościowych. Wszystkie 

z poniższych informacji mogą być 

„istotne”:

 ❯ Rzecz

 ❯ Istotne zmiany w działalności firmy 

 ❯ Rozmowy na temat istotnych 
transakcji, takich jak nabycia lub 
zbycia 

 ❯ Przyznawanie lub anulowanie 
istotnych kontraktów 

 ❯ Rozwój nowych produktów lub usług 

 ❯ Zmiany w strategii

 ❯ Istotna sprawa sądowa 

 ❯ Zmiany w wyższej kadrze 
kierowniczej 

Z reguły jeśli coś powoduje, że 

chcesz handlować akcjami lub innymi 

papierami wartościowymi, ta informacja 

jest prawdopodobnie istotna. 

Na przykład...

P: Jedna z naszych klientek powiedziała mi w zaufaniu, że jej firma pracuje nad nabyciem, 

które znacznie poszerzy jej rynki i możliwości, co powinno mieć duży wpływ na cenę akcji 

tych dwóch firm. Czy mogę kupić akcje jednej z tych firm lub namówić brata, aby je teraz 

kupił?

O: Nie. Nigdy nie wolno wykorzystywać informacji poufnych uzyskanych w pracy dla własnej korzyści. 

Ponadto informacja przekazana przez klientkę na temat jej firmy jest prawdopodobnie „istotną informacją 

niepubliczną”. Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi wykorzystywania informacji wewnętrznych i polityką firmy 

nie wolno handlować ani pomagać innym w handlowaniu papierami wartościowymi firmy, gdy posiadasz istotne 

informacje niepubliczne na temat firmy. 

Istotne informacje niepubliczne to takie, które nie zostały 
podane do wiadomości publicznej i które inwestorzy mogliby 
uznać za decydujące podczas podejmowania decyzji o kupnie 
lub sprzedaży papierów wartościowych. 
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Wykorzystywanie informacji wewnętrznych

Co należy wiedzieć

Korzystanie z istotnych informacji niepublicznych dotyczących CommScope 
lub innej firmy uzyskanych podczas pracy w CommScope w celu zakupu 
lub sprzedaży jej papierów wartościowych (w tym akcji, obligacji i opcji) 
lub przekazywania informacji o inwestycjach narusza politykę firmy i może 
stanowić nielegalne wykorzystanie informacji wewnętrznych. Powyższe 
ograniczenia obowiązują do czasu, gdy dana informacja zostanie podana do 
wiadomości publicznej oraz upłynie wystarczająco dużo czasu, aby można było 
ją przyswoić.

Jak należy postępować

 ❯ Nie wolno handlować papierami wartościowymi CommScope lub innej 

firmy w oparciu o istotne informacje niepubliczne uzyskane poprzez pracę 

w CommScope. 

 ❯ Nie należy udostępniać istotnych informacji niepublicznych innym osobom (w 

tym członkowi rodziny lub znajomemu) ani polecać im zakupu lub sprzedaży 

papierów wartościowych, gdy sam nie możesz handlować, ponieważ posiadasz 

istotne informacje niepubliczne. 

 ❯ Jeśli Dział Prawny poinformuje pracownika, że podlega on dodatkowym 

ograniczeniom, które firma stosuje wobec handlu prowadzonego przez 

naszych dyrektorów, członków wyższej kadry kierowniczej i innych określonych 

pracowników mających regularny dostęp do istotnych informacji, należy 

wówczas zapoznać się z takimi dodatkowymi ograniczeniami i przestrzegać 

ich.

Tworzenie powiązań poprzez prawość Tworzenie powiązań poprzez prawość

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Istotne informacje niepubliczne 

to takie, które nie zostały podane 

do wiadomości publicznej i które 

inwestorzy mogliby uznać za 

decydujące podczas podejmowania 

decyzji o kupnie lub sprzedaży 

papierów wartościowych. Wszystkie 

z poniższych informacji mogą być 

„istotne”:

 ❯ Rzecz

 ❯ Istotne zmiany w działalności firmy 

 ❯ Rozmowy na temat istotnych 
transakcji, takich jak nabycia lub 
zbycia 

 ❯ Przyznawanie lub anulowanie 
istotnych kontraktów 

 ❯ Rozwój nowych produktów lub usług 

 ❯ Zmiany w strategii

 ❯ Istotna sprawa sądowa 

 ❯ Zmiany w wyższej kadrze 
kierowniczej 

Z reguły jeśli coś powoduje, że 

chcesz handlować akcjami lub innymi 

papierami wartościowymi, ta informacja 

jest prawdopodobnie istotna. 

Na przykład...

P: Jedna z naszych klientek powiedziała mi w zaufaniu, że jej firma pracuje nad nabyciem, 

które znacznie poszerzy jej rynki i możliwości, co powinno mieć duży wpływ na cenę akcji 

tych dwóch firm. Czy mogę kupić akcje jednej z tych firm lub namówić brata, aby je teraz 

kupił?

O: Nie. Nigdy nie wolno wykorzystywać informacji poufnych uzyskanych w pracy dla własnej korzyści. 

Ponadto informacja przekazana przez klientkę na temat jej firmy jest prawdopodobnie „istotną informacją 

niepubliczną”. Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi wykorzystywania informacji wewnętrznych i polityką firmy 

nie wolno handlować ani pomagać innym w handlowaniu papierami wartościowymi firmy, gdy posiadasz istotne 

informacje niepubliczne na temat firmy. 

Istotne informacje niepubliczne to takie, które nie zostały 
podane do wiadomości publicznej i które inwestorzy mogliby 
uznać za decydujące podczas podejmowania decyzji o kupnie 
lub sprzedaży papierów wartościowych. 
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Ostrożna komunikacja  
i odpowiedzialne korzystanie z mediów 
społecznościowych

Co należy wiedzieć

Nasza reputacja jest naszym najważniejszym składnikiem aktywów. 
Wszystko, co mówimy lub robimy może potencjalnie wzmocnić i zwiększyć 
naszą reputację lub zniszczyć ją. W związku z tym należy zawsze zachować 
ostrożność i przejrzystość podczas naszej komunikacji biznesowej, w tym 
w wiadomościach e-mail, oraz stosować najlepsze praktyki w trakcie 
korzystania z mediów społecznościowych. 

Jak należy postępować

 ❯ Należy zachowywać ostrożność w każdej komunikacji w CommScope, w tym 

w wiadomościach e-mail i wiadomościach tekstowych. 

 ❯ Należy przyjąć, że komunikacja elektroniczna ma charakter trwały i nie można 

jej skasować, a więc każda napisana wiadomość może pewnego dnia zostać 

podana do wiadomości publicznej.

 ❯ Przy odpowiadaniu na wiadomości e-mail lub przesyłaniu ich dalej należy 

sprawdzić wcześniejsze wątki, aby upewnić się, że żadne informacje poufne lub 

zastrzeżone nie są wysyłane do osoby nieupoważnionej do ich otrzymania.

 ❯ W przypadku chęci wykorzystania mediów społecznościowych w celach 

biznesowych należy skontaktować się z Działem ds. Korporacyjnej Komunikacji 

lub Działem Prawnym w celu uzyskania wszelkich wymaganych wstępnych 

zatwierdzeń. 

 ❯ Należy kierować się zdrowym rozsądkiem podczas korzystania z mediów 

społecznościowych w celach biznesowych lub prywatnych.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Poniższa lista najlepszych praktyk 

pomoże Ci ochronić siebie i firmę 

podczas korzystania z mediów 

społecznościowych:

 ❯ Należy znać obowiązujące polityki 
i wytyczne CommScope

 ❯ Należy zachować rozwagę odnośnie 
do treści komunikacji

 ❯ Nie wolno udostępniać informacji 
poufnych CommScope lub osób 
trzecich

 ❯ Należy szanować prawa autorskie 
(cytowanie dzieł innych)

 ❯ Należy zachować profesjonalizm 
i szacunek wobec innych

 ❯ Należy pamiętać, że publikowane 
treści należą do osoby, która je 
publikuje 

 ❯ Należy się przedstawić, używać 
pierwszej osoby  
(„Ja sądzę...”)

 ❯ Nie należy składać oświadczeń, które 
nie są poparte faktami

 ❯ Należy jasno przedstawiać, że 
wyrażasz własną opinię, a nie 
mówisz w imieniu firmy, w przypadku 
gdy w inny sposób mogą wystąpić 
pewne niejasności

Na przykład...

P: Podczas weekendu korzystałem z branżowego czatu i zobaczyłem informacje poufne, 

które jeden z naszych kierowników omawiał z nami w trakcie spotkania działu.  

Zauważyłem również kilka niedokładnych komentarzy odnośnie do planów i perspektyw firmy. 

Co powinienem zrobić?

O: Skontaktuj się jak najszybciej ze swoim Zakładowym Specjalistą ds. Etyki lub Korporacyjnym 

Specjalistą ds. Etyki, aby powiedzieć im o informacjach poufnych, które zobaczyłeś w sieci. Nie 

udzielaj odpowiedzi na niedokładne informacje, chyba że zostałeś wyraźnie upoważniony do wypowiadania się 

w imieniu spółki. Zamiast tego poinformuj o tym Dział ds. Korporacyjnej Komunikacji, swojego Zakładowego 

Specjalistę ds. Etyki lub Dział Prawny, a oni podejmą odpowiednie działanie. 

Tworzenie powiązań poprzez prawość Tworzenie powiązań poprzez prawość
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Ostrożna komunikacja  
i odpowiedzialne korzystanie z mediów 
społecznościowych

Co należy wiedzieć

Nasza reputacja jest naszym najważniejszym składnikiem aktywów. 
Wszystko, co mówimy lub robimy może potencjalnie wzmocnić i zwiększyć 
naszą reputację lub zniszczyć ją. W związku z tym należy zawsze zachować 
ostrożność i przejrzystość podczas naszej komunikacji biznesowej, w tym 
w wiadomościach e-mail, oraz stosować najlepsze praktyki w trakcie 
korzystania z mediów społecznościowych. 

Jak należy postępować

 ❯ Należy zachowywać ostrożność w każdej komunikacji w CommScope, w tym 

w wiadomościach e-mail i wiadomościach tekstowych. 

 ❯ Należy przyjąć, że komunikacja elektroniczna ma charakter trwały i nie można 

jej skasować, a więc każda napisana wiadomość może pewnego dnia zostać 

podana do wiadomości publicznej.

 ❯ Przy odpowiadaniu na wiadomości e-mail lub przesyłaniu ich dalej należy 

sprawdzić wcześniejsze wątki, aby upewnić się, że żadne informacje poufne lub 

zastrzeżone nie są wysyłane do osoby nieupoważnionej do ich otrzymania.

 ❯ W przypadku chęci wykorzystania mediów społecznościowych w celach 

biznesowych należy skontaktować się z Działem ds. Korporacyjnej Komunikacji 

lub Działem Prawnym w celu uzyskania wszelkich wymaganych wstępnych 

zatwierdzeń. 

 ❯ Należy kierować się zdrowym rozsądkiem podczas korzystania z mediów 

społecznościowych w celach biznesowych lub prywatnych.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Poniższa lista najlepszych praktyk 

pomoże Ci ochronić siebie i firmę 

podczas korzystania z mediów 

społecznościowych:

 ❯ Należy znać obowiązujące polityki 
i wytyczne CommScope

 ❯ Należy zachować rozwagę odnośnie 
do treści komunikacji

 ❯ Nie wolno udostępniać informacji 
poufnych CommScope lub osób 
trzecich

 ❯ Należy szanować prawa autorskie 
(cytowanie dzieł innych)

 ❯ Należy zachować profesjonalizm 
i szacunek wobec innych

 ❯ Należy pamiętać, że publikowane 
treści należą do osoby, która je 
publikuje 

 ❯ Należy się przedstawić, używać 
pierwszej osoby  
(„Ja sądzę...”)

 ❯ Nie należy składać oświadczeń, które 
nie są poparte faktami

 ❯ Należy jasno przedstawiać, że 
wyrażasz własną opinię, a nie 
mówisz w imieniu firmy, w przypadku 
gdy w inny sposób mogą wystąpić 
pewne niejasności

Na przykład...

P: Podczas weekendu korzystałem z branżowego czatu i zobaczyłem informacje poufne, 

które jeden z naszych kierowników omawiał z nami w trakcie spotkania działu.  

Zauważyłem również kilka niedokładnych komentarzy odnośnie do planów i perspektyw firmy. 

Co powinienem zrobić?

O: Skontaktuj się jak najszybciej ze swoim Zakładowym Specjalistą ds. Etyki lub Korporacyjnym 

Specjalistą ds. Etyki, aby powiedzieć im o informacjach poufnych, które zobaczyłeś w sieci. Nie 

udzielaj odpowiedzi na niedokładne informacje, chyba że zostałeś wyraźnie upoważniony do wypowiadania się 

w imieniu spółki. Zamiast tego poinformuj o tym Dział ds. Korporacyjnej Komunikacji, swojego Zakładowego 

Specjalistę ds. Etyki lub Dział Prawny, a oni podejmą odpowiednie działanie. 

Tworzenie powiązań poprzez prawość Tworzenie powiązań poprzez prawość
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Dbamy o innych ludzi i szanujemy ich
Różnorodność i równe szanse 

Co należy wiedzieć

Nasza kultura wspiera różnorodność i wzbudza ciekawość intelektualną, 
kreatywność i otwartość. Cenimy siłę naszych różnic, zapewniamy równe 
szanse w całej naszej działalności i nie tolerujemy żadnych form bezprawnej 
dyskryminacji.

Jak należy postępować

 ❯ Należy znać politykę pracy CommScope, oraz jej przestrzegać.

 ❯ Należy przyczyniać się do tworzenia otwartego, uczciwego i przyjaznego 

środowiska pracy, które ceni nasze zróżnicowane pochodzenie i perspektywy.

 ❯ Jeśli jesteś odpowiedzialny(a) za rekrutację, podejmując decyzje dotyczące 

wynagrodzeń, awansów i inne decyzje związane z zatrudnieniem, należy 

koncentrować się wyłącznie na kwalifikacjach, zdolnościach, doświadczeniu 

i wynikach danej osoby.

 ❯ Należy się upewnić, że decyzje związane z zatrudnieniem są podejmowane 

bez względu na dowolną chronioną prawnie cechę, za wyjątkiem przypadków, 

w których lokalne prawo wymaga od nas podjęcia działań specjalnych w celu 

zwiększenia możliwości zatrudnienia dla chronionej grupy. 

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Nasze polityki oraz przepisy prawa 

w wielu z naszych lokalizacji zabraniają 

dyskryminacji i napastowania w związku 

z prawnie chronionymi cechami. 

W zależności od przepisów prawa 

obowiązujących w Twoim kraju, mogą 

one obejmować:

 ❯ Rasę

 ❯ Kolor skóry

 ❯ Wyznanie 

 ❯ Płeć 

 ❯  Orientację seksualną

 ❯  Pochodzenie etniczne 

 ❯  Wiek 

 ❯  Status wojskowy lub status weterana

 ❯  Stan cywilny lub rodzinny

 ❯  Ciążę i macierzyństwo

 ❯  Niepełnosprawność

Szacunek wobec innych

Co należy wiedzieć

Znaczna część naszego sukcesu opiera się na naszym otwartym i przyjaznym 
środowisku pracy, które pomaga nam osiągnąć doskonałość i spełnić potrzeby 
naszych klientów. Jesteśmy i musimy być profesjonalni oraz uczciwi wobec 
naszych współpracowników, klientów, partnerów biznesowych, a także 
traktować ich z szacunkiem i uwagą. CommScope nie toleruje żadnych form 
napastowania.

Jak należy postępować
 ❯ Należy pamiętać, że w naszej spółce nie ma miejsca na niepożądane, 
obraźliwe i agresywne uwagi lub działania wiążące się z chronionym statusem 
pracownika.

 ❯ Należy unikać wszelkich działań, które mogą zostać zinterpretowane jako 
zastraszanie i nękanie.

 ❯ W miejscu pracy należy unikać rozmów, komentarzy lub żartów o podtekście 
seksualnym. 

 ❯ Należy pamiętać, że to, co jest akceptowalne lub śmieszne dla Ciebie, może 
być obraźliwe dla innych lub w innych kulturach.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Napastowanie jest zachowaniem, 

które jest upokarzające, obraźliwe, 

poniżające lub wrogie bądź 

nadmiernie zakłóca pracę, tak jak:

 ❯ Żarty lub obelgi dotyczące rasy

 ❯ Dokuczanie współpracownicy 
w związku z jej wyznaniem

 ❯ Pogardliwe komentarze na temat 
kraju, w którym współpracownik się 
urodził lub w którym mieszka jego 
rodzina

 ❯ Wyrażanie niechcianych opinii na 
temat osób o konkretnej orientacji 
seksualnej

 ❯ Niepożądane aluzje seksualne lub 
prośby

 ❯ Gesty lub plakaty o wyraźnie 
seksualnym charakterze 

Tworzenie powiązań poprzez prawość Tworzenie powiązań poprzez prawość

P: Podczas wczorajszej kolacji klient opowiadał 

obraźliwe żarty i kilkakrotnie komentował wygląd 

mojej współpracownicy. Ona zbyła te komentarze, ale 

ja czułem się bardzo niekomfortowo. Czy powinienem coś 

zrobić?

O: Tak. CommScope nie toleruje żadnego zachowania, które tworzy 

upokarzające, wrogie lub obraźliwe środowisko pracy. Nasza polityka 

dotyczy wszystkich pracowników oraz każdego, kto chce z nami 

współpracować, w tym naszych klientów. Obowiązuje ona zarówno 

w miejscu pracy, jak i poza nią, w tym podczas spotkań towarzyskich 

związanych z działalnością firmy. Twoja koleżanka z zespołu powinna 

zgłosić sytuację swojemu kierownikowi albo Działowi Zasobów 

Ludzkich. Jeśli tego nie zrobi, Ty powinieneś powiadomić o tym 

kierownika i upewnić się, że zostały podjęte odpowiednie działania.

Na przykład...
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Dbamy o innych ludzi i szanujemy ich
Różnorodność i równe szanse 

Co należy wiedzieć

Nasza kultura wspiera różnorodność i wzbudza ciekawość intelektualną, 
kreatywność i otwartość. Cenimy siłę naszych różnic, zapewniamy równe 
szanse w całej naszej działalności i nie tolerujemy żadnych form bezprawnej 
dyskryminacji.

Jak należy postępować

 ❯ Należy znać politykę pracy CommScope, oraz jej przestrzegać.

 ❯ Należy przyczyniać się do tworzenia otwartego, uczciwego i przyjaznego 

środowiska pracy, które ceni nasze zróżnicowane pochodzenie i perspektywy.

 ❯ Jeśli jesteś odpowiedzialny(a) za rekrutację, podejmując decyzje dotyczące 

wynagrodzeń, awansów i inne decyzje związane z zatrudnieniem, należy 

koncentrować się wyłącznie na kwalifikacjach, zdolnościach, doświadczeniu 

i wynikach danej osoby.

 ❯ Należy się upewnić, że decyzje związane z zatrudnieniem są podejmowane 

bez względu na dowolną chronioną prawnie cechę, za wyjątkiem przypadków, 

w których lokalne prawo wymaga od nas podjęcia działań specjalnych w celu 

zwiększenia możliwości zatrudnienia dla chronionej grupy. 

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Nasze polityki oraz przepisy prawa 

w wielu z naszych lokalizacji zabraniają 

dyskryminacji i napastowania w związku 

z prawnie chronionymi cechami. 

W zależności od przepisów prawa 

obowiązujących w Twoim kraju, mogą 

one obejmować:

 ❯ Rasę

 ❯ Kolor skóry

 ❯ Wyznanie 

 ❯ Płeć 

 ❯  Orientację seksualną

 ❯  Pochodzenie etniczne 

 ❯  Wiek 

 ❯  Status wojskowy lub status weterana

 ❯  Stan cywilny lub rodzinny

 ❯  Ciążę i macierzyństwo

 ❯  Niepełnosprawność

Szacunek wobec innych

Co należy wiedzieć

Znaczna część naszego sukcesu opiera się na naszym otwartym i przyjaznym 
środowisku pracy, które pomaga nam osiągnąć doskonałość i spełnić potrzeby 
naszych klientów. Jesteśmy i musimy być profesjonalni oraz uczciwi wobec 
naszych współpracowników, klientów, partnerów biznesowych, a także 
traktować ich z szacunkiem i uwagą. CommScope nie toleruje żadnych form 
napastowania.

Jak należy postępować
 ❯ Należy pamiętać, że w naszej spółce nie ma miejsca na niepożądane, 
obraźliwe i agresywne uwagi lub działania wiążące się z chronionym statusem 
pracownika.

 ❯ Należy unikać wszelkich działań, które mogą zostać zinterpretowane jako 
zastraszanie i nękanie.

 ❯ W miejscu pracy należy unikać rozmów, komentarzy lub żartów o podtekście 
seksualnym. 

 ❯ Należy pamiętać, że to, co jest akceptowalne lub śmieszne dla Ciebie, może 
być obraźliwe dla innych lub w innych kulturach.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ... 

Napastowanie jest zachowaniem, 

które jest upokarzające, obraźliwe, 

poniżające lub wrogie bądź 

nadmiernie zakłóca pracę, tak jak:

 ❯ Żarty lub obelgi dotyczące rasy

 ❯ Dokuczanie współpracownicy 
w związku z jej wyznaniem

 ❯ Pogardliwe komentarze na temat 
kraju, w którym współpracownik się 
urodził lub w którym mieszka jego 
rodzina

 ❯ Wyrażanie niechcianych opinii na 
temat osób o konkretnej orientacji 
seksualnej

 ❯ Niepożądane aluzje seksualne lub 
prośby

 ❯ Gesty lub plakaty o wyraźnie 
seksualnym charakterze 

Tworzenie powiązań poprzez prawość Tworzenie powiązań poprzez prawość

P: Podczas wczorajszej kolacji klient opowiadał 

obraźliwe żarty i kilkakrotnie komentował wygląd 

mojej współpracownicy. Ona zbyła te komentarze, ale 

ja czułem się bardzo niekomfortowo. Czy powinienem coś 

zrobić?

O: Tak. CommScope nie toleruje żadnego zachowania, które tworzy 

upokarzające, wrogie lub obraźliwe środowisko pracy. Nasza polityka 

dotyczy wszystkich pracowników oraz każdego, kto chce z nami 

współpracować, w tym naszych klientów. Obowiązuje ona zarówno 

w miejscu pracy, jak i poza nią, w tym podczas spotkań towarzyskich 

związanych z działalnością firmy. Twoja koleżanka z zespołu powinna 

zgłosić sytuację swojemu kierownikowi albo Działowi Zasobów 

Ludzkich. Jeśli tego nie zrobi, Ty powinieneś powiadomić o tym 

kierownika i upewnić się, że zostały podjęte odpowiednie działania.

Na przykład...
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Tworzenie powiązań poprzez prawość Tworzenie powiązań poprzez prawość

P: Dowiedziałem się, że wygasło pozwolenie 

środowiskowe mające zastosowanie do procesów 

w jednej z naszych placówek. Co powinienem zrobić?

O: Natychmiast powiadom swojego przełożonego 

i kierownictwo zakładu. Wymagane jest posiadanie wszystkich 

pozwoleń niezbędnych do obsługi naszych procesów i urządzeń 

oraz działanie zgodnie z nimi. Kierownictwo zakładu podejmie się 

rozwiązania problemu w odpowiedni i odpowiedzialny sposób.

Na przykład...

Inwestowanie w społeczności

Co należy wiedzieć

Aktywnie wspieramy społeczności, w których prowadzimy działalność. 
Działanie na rzecz społeczności jest dla nas priorytetem, dlatego stosujemy 
programy wewnętrzne, które zapewniają optymalne warunki w miejscu 
pracy, podejmujemy zdecydowane starania o zachowanie zgodności w celu 
zapewnienia odpowiedzialnych i sprawiedliwych praktyk zatrudniania, a także 
angażujemy się w działalność dobroczynną w społecznościach, w których 
znajdują się nasze placówki.

Jak należy postępować

 ❯ Należy przede wszystkim cenić prawa człowieka.

 ❯ Nigdy nie wolno korzystać z pracy nieletnich lub pracy przymusowej 

w działalności CommScope.

 ❯ Należy powiadomić Dział Prawny w przypadku podejrzenia, że dostawca lub 

inny partner biznesowy korzysta w swojej działalności z pracy nieletnich lub 

pracy przymusowej.

 ❯ Należy pomagać firmie w określeniu sposobów, w jakie możemy w dalszym 

ciągu wspierać nasze społeczności i informować o nich swojego kierownika.

Bezpieczne miejsce pracy 

Co należy wiedzieć

CommScope dąży do zapewnienia bezpiecznego 
środowiska pracy Każdy z nas jest odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo własne i innych.

Jak należy postępować

 ❯ Należy znać zasady, polityki i procedury w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zawsze ich 

przestrzegać. 

 ❯ Należy uważać na zagrożenia bezpieczeństwa w swojej 

codziennej pracy i zgłaszać kierownikowi lub innym 

stosownym członkom kadry wszelkie wypadki i urazy, 

a także niebezpieczne urządzenia, praktyki lub warunki. 

 ❯ Nigdy nie wolno grozić przemocą lub zachowywać się 

w sposób agresywny.

 ❯ Nigdy nie należy używać broni w pracy lub grozić jej 

użyciem.

 ❯ Nie wolno posiadać, zażywać ani sprzedawać 

nielegalnych narkotyków podczas pracy lub na terenie 

firmy.

 ❯ Należy wiedzieć, że zabroniona jest praca lub 

reprezentowanie firmy pod wpływem narkotyków, 

alkoholu lub każdej innej substancji, która ogranicza 

zdolność do bezpiecznej i efektywnej pracy.

 ❯ Należy jak najszybciej zgłaszać wszystkie wątpliwości 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy swojemu 

przełożonemu lub każdej innej osobie należącej do 

Zasobów w zakresie Etyki i Zgodności z Przepisami lub 

lokalnej służbie bezpieczeństwa.

 ❯ W sytuacjach wyjątkowych należy stosować procedury 

w zakresie dokonywania zgłoszeń w nagłych wypadkach 

lub skontaktować się z lokalnymi władzami. 

Ochrona środowiska

Co należy wiedzieć

Dążymy do ochrony środowiska i prowadzenia naszej 
działalności w sposób zrównoważony dla środowiska. 

Jak należy postępować

 ❯ Należy znać przepisy, polityki i procedury w zakresie 

ochrony środowiska, które mają zastosowanie do Twojej 

pracy, oraz ich przestrzegać. 

 ❯ Odpady należy usuwać w sposób zgodny z prawem 

i spełniający nasze normy środowiskowe.

 ❯ Należy dążyć do tego, aby we wszystkich aspektach 

naszej działalności pomagać CommScope 

w minimalizowaniu wpływu naszych działań na 

środowisko poprzez rozwój produktów, usług i praktyk, 

które są bezpieczne i zrównoważone.

 ❯ Należy pomagać firmie w ochronie zasobów naturalnych 

i zapobiegać zanieczyszczeniom w miarę możliwości, 

a także przedstawiać propozycje, które pomogłyby nam 

w naszych wysiłkach na rzecz ochrony przyrody.  
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Dokładne księgi i rejestry, 11, 12, 23, 24, 
25, 28

Alkohol w miejscu pracy, 36

Anonimowe zgłoszenia, 39

Prawa antymonopolowe i zasady 
uczciwej konkurencji, 13

Zadawanie pytań i zgłaszanie 
wątpliwości, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 25, 26, 
36, 39

Zatwierdzenia przez uprawnione osoby, 
14, 16, 17, 22, 26, 28, 32

Bojkoty, 14, 15

Łapówki i łapówkarstwo, 11, 12, 16, 22

Możliwości biznesowe i korporacyjne, 3, 
4, 16, 20, 31, 34 

Dokumentacja biznesowa, 24

Ostrożna komunikacja,19, 25, 27, 32, 33

CommAlert, 8, 9, 39

Systemy komunikacji, 26, 27

Komunikacja przy użyciu mediów 
społecznościowych, 32

Komunikacja z inwestorami, 25

Komunikacja z mediami, 25

Aktywa firmy, 26, 27, 28

Przepisy antymonopolowe i o ochronie 
konkurencji, 13

Informacje o konkurentach, 13, 29

Konkurenci, ograniczenia dotyczące 
interakcji z nimi, 13

Komputery, urządzenia elektroniczne, 
systemy sieciowe, 26, 27

Informacje poufne, 9, 13, 28, 29, 31, 32, 
33, 39

Konflikty interesów, 6, 16, 20, 21

Skutki naruszeń, 7

Datki, polityczne, 11, 17

Prawo autorskie, 28, 32

Możliwości korporacyjne, 20

Korupcja i nieuczciwe praktyki, 11, 12, 
16, 22

Postępowanie dyscyplinarne, 7, 9

Ujawnienie rzeczywistego lub 

potencjalnego konfliktu interesów, 20, 28

Dyskryminacja, 34

Obowiązki dotyczące zarządzania 
dokumentami, 15, 18, 28

Narkotyki, 36

Urządzenia elektroniczne, 26

E-mail i inne formy komunikacji 
elektronicznej, 8, 14, 15, 32, 39

Informacje o pracownikach, 28, 29

Formy rozrywki i upominki, 11, 16, 20, 22

Przepisy środowiskowe i zrównoważony 
rozwój, 36, 37, 39

Równe szanse, 34

Zasoby w zakresie Etyki i Zgodności 
z Przepisami, 4, 6, 7, 8, 25, 36, 39

Eksport, 14, 15

Rodzinne lub osobiste relacje (Zob. 
Konflikt interesów) 

Udziały finansowe (Zob. Konflikt 
interesów)

Oszustwo, 16

Upominki i formy rozrywki, 11, 16, 20, 22

Kontrakty rządowe, 16

Dochodzenia i kontrole rządowe, 18

Urzędnicy państwowi i pracownicy 
podmiotów państwowych, 12, 16, 22 

Napastowanie, 34, 35

Bezpieczeństwo i higiena pracy, 36

Informacje, pozyskiwanie informacji 
o konkurencji 13, 16, 29, 31

Systemy informacyjno-komunikacyjne, 
26, 27

Wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych, 30, 31

Własność intelektualna, 26, 27, 28

Kontrole wewnętrzne, 8, 39

Międzynarodowy biznes, 6, 14

Nielegalne honoraria, 11

Przepisy prawa w innych krajach, 6, 11, 
14, 34

Lobbing, 17

Obowiązki kierownika, 7

Istotne informacje niepubliczne, 16, 30, 
31

Niewłaściwe wykorzystanie własności 
firmy, 26

Monitorowanie systemów i treści przez 
CommScope, 27

Zakaz działań odwetowych, 
zaangażowanie, 7, 9, 39

Praca i działania poza firmą (Zob. Konflikt 
interesów) 

Dane osobowe i ochrona prywatności, 
28, 29

Prywatne korzystanie z aktywów firmy, 
20, 26, 27

Działania polityczne i lobbing, 17

Informacje zastrzeżone, 28, 32 

Zgłaszanie wątpliwości, 7, 8, 9, 13, 25, 
36, 39 

Zarządzanie dokumentacją, 24, 25, 28

Działania odwetowe, 7, 9, 39 

Bezpieczeństwo w miejscu pracy, 36

Harmonogram zatwierdzeń, 26

Media społecznościowe, 32

Nadużywanie środków odurzających, 36

Dostawcy, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 37

Kradzież, 13, 26

Ujawnianie istotnych informacji 
wewnętrznych, 30

Spotkania organizacji branżowych, 13

Tajemnice handlowe, 28

Znaki towarowe, 28

Naruszenia kodeksu, konsekwencje, 7

Przemoc i groźby użycia przemocy, 36

Wyłączenia, 9

Broń, 36

Indeks Podsumowanie zasobów

Polityki i procedury z bardziej szczegółowymi informacjami na tematy 
omówione w Kodeksie można znaleźć w firmowym intranecie na stronie home.
commcope.com lub uzyskać od Zakładowego Specjalisty ds. Etyki.  

CommScope zachęca do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości. 
Prowadzimy surową politykę, która zakazuje działań odwetowych za 
zgłaszanie w dobrej wierze swoich obaw lub podejrzewanego niewłaściwego 
postępowania.

Aby zgłosić swoje obawy, należy wybrać dowolną z poniższych opcji:

 ❯ Skontaktuj się ze swoim przełożonym lub kierownikiem.

 ❯ Skontaktuj się ze swoim lokalnym Zakładowym Specjalistą ds. Etyki (na ogół 

jest to kierownik ds. zasobów ludzkich w Twojej placówce).

 ❯ Skontaktuj się z Korporacyjnym Specjalistą ds. Etyki (Burk Wyatt) lub wyślij 

e-mail na adres ethics@commscope.com. 

 ❯ Dokonaj poufnego zgłoszenia (które może być anonimowe, jeśli lokalne 

przepisy prawa na to pozwalają) za pomocą CommAlert®:

 › W Stanach Zjednoczonych zadzwoń pod numer 866-277-2410. Połączenia 

wykonywane poza granicami Stanów Zjednoczonych wymagają podania 

kodu kraju. Kod kraju dla Twojej lokalizacji można znaleźć na publicznej 

stronie internetowej firmy pod adresem http://www.commscope.com/About-

Us/Corporate-Responsibility-and-Sustainability/Ethics-and-Governance/

Reporting-and-Non-retaliation/. 

 › Aby dokonać zgłoszenia, odwiedź https://commalert.alertline.com lub, 

w przypadku krajów w Unii Europejskiej,  

https://commalert-europe.alertline.com.

Można również przedstawić swoje wątpliwości dotyczące księgowości 
CommScope, wewnętrznych kontroli księgowych lub spraw związanych 
z audytem do Komitetu Audytowego znajdującego się w głównej siedzibie 
przedsiębiorstwa, kierując wiadomość do Sekretarza Korporacyjnego.

Cenimy naszą reputację związaną z prawością – i każdy z nas bierze na siebie 
osobistą odpowiedzialność za jej utrzymanie.

W przypadku ogólnych pytań na temat zgłoszeń i zakazu działań odwetowych 
prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres ethics@commscope.com.

Informacje kontaktowe dotyczące 
naszych Zasobów w zakresie 
Etyki i Zgodności z Przepisami, 
w tym CommAlert, znajdują się 
na publicznej stronie internetowej 
firmy pod adresem http://www.
commscope.com/About-Us/
Corporate-Responsibility-
and-Sustainability/Ethics-and-
Governance/Reporting-and-Non-
retaliation/.
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Dokładne księgi i rejestry, 11, 12, 23, 24, 
25, 28

Alkohol w miejscu pracy, 36

Anonimowe zgłoszenia, 39

Prawa antymonopolowe i zasady 
uczciwej konkurencji, 13

Zadawanie pytań i zgłaszanie 
wątpliwości, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 25, 26, 
36, 39

Zatwierdzenia przez uprawnione osoby, 
14, 16, 17, 22, 26, 28, 32

Bojkoty, 14, 15

Łapówki i łapówkarstwo, 11, 12, 16, 22

Możliwości biznesowe i korporacyjne, 3, 
4, 16, 20, 31, 34 

Dokumentacja biznesowa, 24

Ostrożna komunikacja,19, 25, 27, 32, 33

CommAlert, 8, 9, 39

Systemy komunikacji, 26, 27

Komunikacja przy użyciu mediów 
społecznościowych, 32

Komunikacja z inwestorami, 25

Komunikacja z mediami, 25

Aktywa firmy, 26, 27, 28

Przepisy antymonopolowe i o ochronie 
konkurencji, 13

Informacje o konkurentach, 13, 29

Konkurenci, ograniczenia dotyczące 
interakcji z nimi, 13

Komputery, urządzenia elektroniczne, 
systemy sieciowe, 26, 27

Informacje poufne, 9, 13, 28, 29, 31, 32, 
33, 39

Konflikty interesów, 6, 16, 20, 21

Skutki naruszeń, 7

Datki, polityczne, 11, 17

Prawo autorskie, 28, 32

Możliwości korporacyjne, 20

Korupcja i nieuczciwe praktyki, 11, 12, 
16, 22

Postępowanie dyscyplinarne, 7, 9

Ujawnienie rzeczywistego lub 

potencjalnego konfliktu interesów, 20, 28

Dyskryminacja, 34

Obowiązki dotyczące zarządzania 
dokumentami, 15, 18, 28

Narkotyki, 36

Urządzenia elektroniczne, 26

E-mail i inne formy komunikacji 
elektronicznej, 8, 14, 15, 32, 39

Informacje o pracownikach, 28, 29

Formy rozrywki i upominki, 11, 16, 20, 22

Przepisy środowiskowe i zrównoważony 
rozwój, 36, 37, 39

Równe szanse, 34

Zasoby w zakresie Etyki i Zgodności 
z Przepisami, 4, 6, 7, 8, 25, 36, 39

Eksport, 14, 15

Rodzinne lub osobiste relacje (Zob. 
Konflikt interesów) 

Udziały finansowe (Zob. Konflikt 
interesów)

Oszustwo, 16

Upominki i formy rozrywki, 11, 16, 20, 22

Kontrakty rządowe, 16

Dochodzenia i kontrole rządowe, 18

Urzędnicy państwowi i pracownicy 
podmiotów państwowych, 12, 16, 22 

Napastowanie, 34, 35

Bezpieczeństwo i higiena pracy, 36

Informacje, pozyskiwanie informacji 
o konkurencji 13, 16, 29, 31

Systemy informacyjno-komunikacyjne, 
26, 27

Wykorzystywanie informacji 
wewnętrznych, 30, 31

Własność intelektualna, 26, 27, 28

Kontrole wewnętrzne, 8, 39

Międzynarodowy biznes, 6, 14

Nielegalne honoraria, 11

Przepisy prawa w innych krajach, 6, 11, 
14, 34

Lobbing, 17

Obowiązki kierownika, 7

Istotne informacje niepubliczne, 16, 30, 
31

Niewłaściwe wykorzystanie własności 
firmy, 26

Monitorowanie systemów i treści przez 
CommScope, 27

Zakaz działań odwetowych, 
zaangażowanie, 7, 9, 39

Praca i działania poza firmą (Zob. Konflikt 
interesów) 

Dane osobowe i ochrona prywatności, 
28, 29

Prywatne korzystanie z aktywów firmy, 
20, 26, 27

Działania polityczne i lobbing, 17

Informacje zastrzeżone, 28, 32 

Zgłaszanie wątpliwości, 7, 8, 9, 13, 25, 
36, 39 

Zarządzanie dokumentacją, 24, 25, 28

Działania odwetowe, 7, 9, 39 

Bezpieczeństwo w miejscu pracy, 36

Harmonogram zatwierdzeń, 26

Media społecznościowe, 32

Nadużywanie środków odurzających, 36

Dostawcy, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 37

Kradzież, 13, 26

Ujawnianie istotnych informacji 
wewnętrznych, 30

Spotkania organizacji branżowych, 13

Tajemnice handlowe, 28

Znaki towarowe, 28

Naruszenia kodeksu, konsekwencje, 7

Przemoc i groźby użycia przemocy, 36

Wyłączenia, 9

Broń, 36

Indeks Podsumowanie zasobów

Polityki i procedury z bardziej szczegółowymi informacjami na tematy 
omówione w Kodeksie można znaleźć w firmowym intranecie na stronie home.
commcope.com lub uzyskać od Zakładowego Specjalisty ds. Etyki.  

CommScope zachęca do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości. 
Prowadzimy surową politykę, która zakazuje działań odwetowych za 
zgłaszanie w dobrej wierze swoich obaw lub podejrzewanego niewłaściwego 
postępowania.

Aby zgłosić swoje obawy, należy wybrać dowolną z poniższych opcji:

 ❯ Skontaktuj się ze swoim przełożonym lub kierownikiem.

 ❯ Skontaktuj się ze swoim lokalnym Zakładowym Specjalistą ds. Etyki (na ogół 

jest to kierownik ds. zasobów ludzkich w Twojej placówce).

 ❯ Skontaktuj się z Korporacyjnym Specjalistą ds. Etyki (Burk Wyatt) lub wyślij 

e-mail na adres ethics@commscope.com. 

 ❯ Dokonaj poufnego zgłoszenia (które może być anonimowe, jeśli lokalne 

przepisy prawa na to pozwalają) za pomocą CommAlert®:

 › W Stanach Zjednoczonych zadzwoń pod numer 866-277-2410. Połączenia 

wykonywane poza granicami Stanów Zjednoczonych wymagają podania 

kodu kraju. Kod kraju dla Twojej lokalizacji można znaleźć na publicznej 

stronie internetowej firmy pod adresem http://www.commscope.com/About-

Us/Corporate-Responsibility-and-Sustainability/Ethics-and-Governance/

Reporting-and-Non-retaliation/. 

 › Aby dokonać zgłoszenia, odwiedź https://commalert.alertline.com lub, 

w przypadku krajów w Unii Europejskiej,  

https://commalert-europe.alertline.com.

Można również przedstawić swoje wątpliwości dotyczące księgowości 
CommScope, wewnętrznych kontroli księgowych lub spraw związanych 
z audytem do Komitetu Audytowego znajdującego się w głównej siedzibie 
przedsiębiorstwa, kierując wiadomość do Sekretarza Korporacyjnego.

Cenimy naszą reputację związaną z prawością – i każdy z nas bierze na siebie 
osobistą odpowiedzialność za jej utrzymanie.

W przypadku ogólnych pytań na temat zgłoszeń i zakazu działań odwetowych 
prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres ethics@commscope.com.

Informacje kontaktowe dotyczące 
naszych Zasobów w zakresie 
Etyki i Zgodności z Przepisami, 
w tym CommAlert, znajdują się 
na publicznej stronie internetowej 
firmy pod adresem http://www.
commscope.com/About-Us/
Corporate-Responsibility-
and-Sustainability/Ethics-and-
Governance/Reporting-and-Non-
retaliation/.
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