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LIST OD PREZESA

Do wszystkich pracowników firmy Goodyear

Od momentu powstania w 1898 roku Goodyear budował swoją reputację 

jako firma przestrzegająca najwyższych standardów uczciwości. Nasze 

zaangażowanie trwa do dziś, a jego odzwierciedleniem jest Plan strategii oraz 

nasze ogólne zobowiązanie do ochrony naszego dobrego imienia.

Plan strategii określa najważniejsze elementy, na których zbudowana została 

firma Goodyear, oraz opisuje zachowania, których wymagamy od siebie i innych. Etyczne zachowanie, 

jakiego oczekujemy, zostało podsumowane w części „Jak będziemy pracować: uczciwość w działaniu”.

Kodeks Etyki Zawodowej firmy Goodyear dostarcza szczegółowych informacji na temat niektórych 

sposobów działania pracowników Goodyeara, w których muszą się oni wykazywać uczciwością.

Wszyscy pracownicy Goodyeara są zobowiązani do uważnego zapoznania się z Kodeksem Etyki 

Zawodowej, zapoznania się z dotyczącymi Waszej działalności politykami wspomnianymi w Kodeksie, 

upewnienia się, że przedstawione w nim zapisy są zrozumiałe i znajdują odzwierciedlenie w Waszym 

postępowaniu. Do obowiązków pracowników należy również zgłaszanie wszelkich przypadków 

nieetycznego bądź niezgodnego z prawem zachowania albo związanych z nimi podejrzeń oraz 

naruszenia tych zasad. Ponadto od przełożonych oczekujemy, że dopilnują, by ich podwładni również 

zapoznali się z tymi zasadami i ich przestrzegali. Przełożeni muszą pozostawać do dyspozycji pracowników, 

którzy chcieliby porozmawiać o swoich obawach bądź je zgłosić, i mają także obowiązek przekazywać 

zgłoszone problemy dalej, stosownie do sytuacji. Wspólny, nieustanny nacisk na zachowywanie się 

w sposób etyczny sprawi, że w naszym środowisku pracy utrzymany zostanie wzajemny szacunek i 

otwartość, a także utwierdzi się dobra marka i reputacja Goodyeara na całym świecie.

Oczekujemy, że każdego dnia i w każdym aspekcie będziecie postępować w sposób uczciwy, prawy 

i z szacunkiem dla innych oraz że będziecie chronić budowane przez ponad 120 lat dziedzictwo 

Goodyeara oparte na najlepszych pracownikach oraz wysokiej jakości produktach i procesach.

Richard J. Kramer 
Dyrektor Generalny i Prezes
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JAK KORZYSTAĆ Z TEGO KODEKSU
Niniejszy Kodeks Etyki Zawodowej (zwany dalej „Kodeksem”) 
ma pomóc zrozumieć zaangażowanie firmy Goodyear w 
przestrzeganie najwyższych norm etycznych i prawnych 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także ułatwić 
dokonywanie właściwej oceny sytuacji oraz zachowywanie 
się w odpowiedni sposób. Kodeks nie obejmuje wszystkich 
przepisów prawnych i norm etycznych dotyczących  
wszystkich sytuacji, tym niemniej zawiera streszczenie wielu 
wymogów o charakterze prawnym i etycznym, których 
wszyscy musimy przestrzegać.

Kodeks Etyki Zawodowej ma zastosowanie do wszystkich 
pracowników wszystkich firm z grupy Goodyear na całym 
świecie, a więc określenia „Goodyear” lub „firma” odnoszą się  
do każdego przedsiębiorstwa związanego z koncernem 
Goodyear, a określenie „pracownik” do wszystkich dyrektorów, 
całej kadry kierowniczej, pracowników umysłowych i 
fizycznych, o ile nie podano inaczej. Wiele z zawartych w 
Kodeksie zasad dotyczy także osób pracujących na rzecz naszej 
firmy bądź pod jej kierownictwem, na przykład wykonawców, 
brokerów czy agentów.

WARTO PAMIĘTAĆ

Niniejszy Kodeks Etyki Zawodowej oraz 

wskazane w nim polityki nie stanowią treści 

umowy o pracę. Podanie do wiadomości 

pracowników niniejszego Kodeksu oraz 

wskazanych w nim polityk nie oznacza, że 

pracownicy nabywają jakiekolwiek nowe 

uprawnienia umowne.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Kodeksie są  
ważne, nawet jeśli obecny zakres pracy danego pracownika 
wydaje się niezwiązany z przedstawionymi zagadnieniami. 
Goodyear wymaga od pracowników zapoznania się oraz 
zrozumienia niniejszego Kodeksu, poproszenia o pomoc, jeśli 
pewne zagadnienia będą niezrozumiałe, zwracania się o radę 
w związku z określonymi kwestiami i sytuacjami oraz  
zgłaszania wszelkich zaobserwowanych naruszeń albo 
podejrzeń naruszeń. 

Więcej informacji na temat zgodności z przepisami i etyki lub 
poradę w tej sprawie można uzyskać, kontaktując się z:

•   swoim przełożonym;

•   przedstawicielem swojego Działu Personalnego;

•   Wiceprezesem ds. Zgodności i Etyki pod numerem  
telefonu 1-330-796-6635 (GTN 446-6635), Dyrektorem ds.  
Zgodności i Etyki pod numerem telefonu 1-330-796-7288  
(GTN 446-7288); albo Regionalnym Dyrektorem ds. 
Zgodności i Etyki (dane kontaktowe można znaleźć tutaj: 
Witryna internetowa poświęcona Zgodności i Etyce 
go.goodyear.com/ethics/);

•   Wiceprezesem ds. Audytu Wewnętrznego pod numerem 
telefonu 1-330-796-3143 (GTN 446-3143);

•   za pośrednictwem Infolinii ds. Uczciwości Goodyear 
Integrity Hotline (numery telefonów i formularz  
zgłoszenia przez Internet dostępne są na stronie  
www.goodyear.ethicspoint.com); albo

•   prawnikiem Goodyear właściwym dla danej jednostki albo 
działu albo z Biurem Generalnego Radcy Prawnego.

Kontakt Numery telefonów

Biuro Generalnego Radcy Prawnego, 
centrala korporacji Goodyear

1-330-796-2408
GTN 446-2408

Zastępca Generalnego Radcy 
Prawnego, region Ameryk

1-330-796-9435
GTN 446-9435

Zastępca Generalnego Radcy 
Prawnego, region Azji i Pacyfiku

86-21-6132-6085
GTN 601-6085

Zastępca Generalnego Radcy 
Prawnego, Europa, Bliski Wschód  
i Afryka

32-2-761-1807
GTN 669-1807
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POZOSTAŁE ZASOBY
Na kolejnych stronach Kodeksu znajdziesz odwołania do 
polityk Goodyear stosownych do omawianego zagadnienia 
lub dostarczających więcej informacji na dany temat. 
W internetowej wersji Kodeksu odwołania mają formę 
hiperłączy, które przekierują Cię do danej polityki.  
Czytelnicy drukowanej wersji Kodeksu mogą uzyskać  
dostęp do pełnej listy polityk Goodyeara z zakresu etyki i 
zgodności na stronie Goodyear Online (GO) pod adresem 
go.goodyear.com/reference/policies/. 

Należy odwołać się do Kodeksu w razie pojawienia się 
jakichkolwiek pytań lub w przypadku zmiany zakresu 
obowiązków służbowych oraz wszelkich zmian związanych 
z wykonywaną pracą. Aby uzyskać dodatkowe informacje 
lub materiały bądź wziąć udział w dodatkowym szkoleniu, 
należy skontaktować się z lokalnym Działem Prawnym albo z 
Działem ds. Zgodności i Etyki.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I 
PRZEŁOŻONEGO
OBOWIĄZKI PRACOWNIKA
Jako pracownik Goodyeara masz obowiązek:

•   Znać polityki, przepisy ustawowe i wykonawcze, które 
mają zastosowanie do danego stanowiska i obowiązują w 
firmie Goodyear, oraz przestrzegać ich, niezależnie od tego, 
czy zostały one określone w tym Kodeksie, czy w innym 
dokumencie.

•   Dostarczać pełnych, dokładnych, terminowych i 
zrozumiałych informacji w sprawozdaniach i dokumentach, 
które firma Goodyear składa do organów rządowych i 
regulacyjnych, w tym w szczególności do Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd, oraz w innych publicznych 
komunikatach firmy Goodyear.

•   Zgłaszać wszelkie stwierdzone lub podejrzewane 
naruszenia, w tym nakłanianie do wykonania lub polecenie 
wykonania czynności, która w Twojej ocenie może 
stanowić naruszenie.

•   Uczestniczyć w sposób uczciwy i rzetelny w procesie 
sprawdzania lub prowadzenia dochodzenia związanego z 
możliwym naruszeniem.

Stosowanie się do wszystkich polityk i standardów etycznych 
naszej firmy jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu 
biznesowego i ochrony naszego dobrego imienia.



PODEJMOWANIE ETYCZNYCH DECYZJI – PYTANIA:
Nie wszystkie sytuacje są jednoznaczne, niezbędna jest więc prawidłowa ocena okoliczności. W przypadku wątpliwości co do tego, jak 
postąpić, należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania.

W razie wątpliwości co do właściwego sposobu działania należy omówić daną sprawę, kontaktując się z jedną z osób wymienionych powyżej.

Decyzja o 
dalszym 

działaniu 
wydaje się 

być dobrym 
wyborem.

Czy zamierzone 
działanie jest 

zgodne z 
prawem?

Czy zamierzone 
działanie jest 

zgodne z 
politykami i 
wartościami 

firmy?

Czy podjęcie tej czynności 
wpłynie pozytywnie na 
postrzeganie Goodyear 
jako firmy działającej 
zgodnie z zasadami etyki?
•   Czy działania te są 

właściwe i słuszne?
•   Czy chciał(a)bym, 

aby informacja o tym 
została przekazana do 
publicznej wiadomości?

Czy podjęcie 
tych czynności 

będzie w 
najlepszym 

interesie 
firmy oraz jej 

interesariuszy?

Brak pewności? Wskazówki 
można uzyskać, kontaktując się z 
prawnikiem Goodyear właściwym 
dla danej jednostki albo działu, 
albo z Działem ds. Zgodności 
i Etyki.

Brak pewności? Wskazówki 
można znaleźć w politykach 
Goodyear w serwisie GO, 
rozmawiając ze swoim 
przełożonym, przedstawicielem 
Działu Personalnego, lokalnym 
Działem Prawnym albo 
kontaktując się z Działem ds. 
Zgodności i Etyki.

Brak pewności? Wskazówki można uzyskać, 
rozmawiając ze swoim przełożonym, lokalnym 
Działem Prawnym albo kontaktując się z Działem ds. 
Zgodności i Etyki.

Brak pewności? Wskazówki 
można uzyskać, rozmawiając 
ze swoim przełożonym, 
prawnikiem Goodyear 
właściwym dla danej jednostki 
albo działu, albo kontaktując się 
z Działem ds. Zgodności i Etyki.

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek pytanie brzmi „NIE”, 
rozważane działanie może mieć poważne konsekwencje. 
NIE NALEŻY GO PODEJMOWAĆ.

TAKTAK TAK

TAK
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DODATKOWE OBOWIĄZKI PRZEŁOŻONYCH
Jeżeli zajmujesz stanowisko kierownicze, spoczywają na Tobie 
dodatkowe obowiązki:

•   Dawanie przykładu. Okazywanie słowem i czynem 
swojego zaangażowania na rzecz przestrzegania naszych 
wysokich standardów etycznych.

•   Przekazywanie informacji o mających 
zastosowaniepolitykach, przepisach prawa i 
regulacjach oraz omawianie ich treści. Upewnienie 
się, że wszyscy podwładni rozumieją swoje obowiązki 
oraz przestrzegają ducha i litery naszych polityk 
dotyczących zgodności i etyki oraz przepisów ustawowych 
i wykonawczych. Dopilnowanie, by pracownicy ukończyli 
wszystkie wymagane szkolenia w zakresie zgodności i etyki.

•   Monitorowanie i zapewnianie przestrzegania zasad 
przez pracowników. Budowanie we wszystkich poczucia 
odpowiedzialności za etyczne zachowanie. Dopilnowanie, 
by w całym dziale, jednostce biznesowej albo regionie stale 
przestrzegano naszych polityk i praktyk biznesowych.

•   Zachęcanie do otwartej i szczerej rozmowy. Otwartość 
i dostępność dla pracowników, którzy chcą omówić swoje 
obawy, dokonać zgłoszenia bądź zadać pytanie. Tworzenie 
środowiska, w którym pytania i rozmowy na temat praktyk 
prawnych oraz zgodności z przepisami są mile widziane na 
wszystkich szczeblach.

•   Wspieranie pracowników, którzy zgłaszają problemy. 
Traktowanie problemów pracowników z należytą powagą i 
szybkie opracowywanie skutecznych rozwiązań.

•   Ochrona poufności. Nie należy dzielić się problemami 
i obawami pracowników z osobami, które nie mają 
uzasadnionej potrzeby, by o nich wiedzieć. Nie należy 
jednak zapewniać nikogo o całkowitej poufności, ponieważ 
firma może być zobowiązana do przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłoszoną 
kwestią. Zostaną podjęte wszystkie uzasadnione działania 
w celu ochrony tożsamości pracownika.

•   Zgłaszanie obaw. W przypadku zgłoszenia przez 
pracownika obaw związanych z wątpliwym albo 
nieetycznym zachowaniem istnieje obowiązek przekazania 
tych obaw do odpowiedniego działu w celu ich 
weryfikacji i wyjaśnienia. Nie wolno prowadzić własnego 
postępowania wyjaśniającego ani polecać osobie 
zgłaszającej, by po prostu zadzwoniła na infolinię. Więcej 
szczegółowych informacji znajduje się w części „Mów 
otwarcie!” poniżej (str. 10).

•   Dopilnowanie, by nie dochodziło do podejmowania 
działań odwetowych. Jasno podkreślaj obowiązywanie 
w firmie zakazu wszelkich prób odwetu, który zapewnia 
ochronę pracownikom zgłaszającym naruszenia w dobrej 
wierze przed negatywnymi działaniami  podejmowanymi 
w wyniku dokonanego zgłoszenia.

Dodatkowe informacje można znaleźć w następującym 
dokumencie:

•   Uczciwe kierowanie ... Przewodnik dla menadżerów
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LISTA PROBLEMÓW, KTÓRYCH NIE NALEŻY PRÓBOWAĆ ROZWIĄZYWAĆ SAMODZIELNIE

Poniżej przedstawiono przykładowe zarzuty bądź kwestie, które należy przekazać dalej albo które 

wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Lista ta nie jest wyczerpująca. W razie 

wątpliwości czy daną kwestię należy przekazać dalej lub zgłosić do wyjaśnienia, należy skontaktować się z 

lokalnym Działem Prawnym.

Kwestie dotyczące produktów:
•  wszelkie przypadki niespełnienia wymogów dotyczących jakości produktów.

Kwestie finansowe:
•   udzielenie klientowi jakiejkolwiek nielegalnej prowizji albo otrzymanie takiej prowizji od dostawcy 

produktów albo usług dla Goodyeara;

•   wręczenie łapówki bądź innych nienależnych korzyści urzędnikowi państwowemu;

•   przekazanie klientowi korzyści albo otrzymanie korzyści od klienta w celu zachęcenia do zakupu 

produktów albo wynagrodzenia za zakup produktów;

•   kradzież albo oszustwo, dokonane zarówno wobec Goodyear jak i przez pracownika Goodyear, 

wykonawcę albo inny podmiot zewnętrzny;

•   niewłaściwe zaksięgowanie/rozliczenie przychodów lub kosztów;

•   umyślne wprowadzenie nieprawidłowości do dokumentacji księgowej;

•   sporządzenie nieprawidłowego sprawozdania bądź raportu lub fałszowanie dokumentacji biznesowej i 

finansowej firmy lub dokumentów składanych do organów regulacyjnych;

•   wymiana z konkurentami informacji dotyczących cen bądź innych informacji zastrzeżonych.

Kwestie dotyczące pracowników:
•   niebezpieczne praktyki lub warunki pracy;

•   dyskryminacja lub molestowanie seksualne;

•   przemoc w miejscu pracy;

•   przyjmowanie lub wręczanie niewłaściwych upominków bądź zaproszeń na imprezy kulturalno-rozrywkowe;

•   niewłaściwe wykorzystanie praw własności intelektualnej;

•   konflikt interesów;

•   naruszenie przepisów o ochrony danych, niewłaściwe wykorzystanie danych umożliwiających ustalenie 

tożsamości bądź inne kwestie związane z naruszeniem cyberbezpieczeństwa.
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MÓW OTWARCIE!

ZGŁASZANIE WĄTPLIWOŚCI
Wszelkie wątpliwości w kwestiach związanych ze zgodnością i 
etyką należy kierować do:

•   swojego przełożonego;

•   przedstawiciela Działu Personalnego;

•   Wiceprezesa ds. Zgodności i Etyki, Dyrektora ds. Zgodności 
i Etyki albo Regionalnego Dyrektora ds. Zgodności i Etyki; 

•   Wiceprezesa ds. Audytu Wewnętrznego;

•   Infolinii ds. Uczciwości Goodyear (Goodyear Integrity Hotline) 
(numery telefonów i formularz zgłoszenia przez Internet są 
dostępne na stronie www.goodyear.ethicspoint.com);

•   prawnika Goodyear właściwego dla danej jednostki albo 
działu albo do Biura Generalnego Radcy Prawnego.

CO ZROBI GOODYEAR PO OTRZYMANIU 
ZGŁOSZENIA ZA POŚREDNICTWEM 
INFOLINII DS. UCZCIWOŚCI (GOODYEAR 
INTEGRITY HOTLINE)?
Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez Dział ds. Zgodności 
i Etyki Goodyear w celu ustalenia najlepszego sposobu 
rozwiązania danej kwestii.

Zgłoszeń można dokonać za pośrednictwem Infolinii ds. 
Uczciwości. Obsługująca ją niezależna firma zewnętrzna 
przyjmuje zgłoszenia telefonicznie lub przez Internet, a 
następnie przekazuje je do Działu ds. Zgodności i Etyki 
Goodyear. Infolinia jest czynna codziennie, przez całą dobę. 

Usługi tłumaczeniowe w ramach Infolinii ds. Uczciwości są 
świadczone na życzenie. Zgłoszenia przez Internet można 
przesyłać do Infolinii ds. Uczciwości w dowolnym języku.

Infolinia ds. Uczciwości Goodyear daje możliwość 
anonimowego zgłaszania możliwych naruszeń. W takim 
przypadku należy podać wystarczająco dużo informacji 
na temat potencjalnego naruszenia, aby Goodyear mógł 
przeprowadzić skuteczne dochodzenie w danej sprawie. 

W niektórych częściach Unii Europejskiej anonimowe 
zgłaszanie problemów może podlegać pewnym 
ograniczeniom ze względu na lokalnie obowiązujące przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych. Jeśli anonimowe 
dokonywanie zgłoszeń jest zabronione na mocy prawa 
miejscowego, nadal możesz dokonać zgłoszenia przez 
Infolinię ds. Uczciwości albo kontaktując się z jedną z osób 
wymienionych na str. 5.
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CO SIĘ STANIE, JEŚLI NASTĄPI 
NARUSZENIE PRAWA LUB POLITYK? 
Po zweryfikowaniu danej sprawy każdy pracownik, który:

•   narusza albo nakłania inną osobę do naruszenia 
jakichkolwiek polityk firmy lub wymogów prawnych;

•   nie dokona niezwłocznego zgłoszenia stwierdzonego lub 
podejrzewanego naruszenia takich zasad;

•   ukrywa lub niszczy dowody lub informacje dotyczące 
dochodzenia albo naruszenia; lub

•   wstrzymuje przekazanie informacji uzyskanych w trakcie 
dochodzenia w sprawie możliwego naruszenia lub 
odmawia współpracy w ramach takiego dochodzenia  
bądź przekazuje nieprawdziwe informacje w trakcie  
takiego dochodzenia;

będzie podlegać odpowiednim działaniom dyscyplinarnym, 
włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy, utratą świadczeń 
dodatkowych oraz postępowaniem cywilnym i karnym. 

Firma zobowiązuje się do prowadzenia postępowania 
dyscyplinarnego i stosowania kar w sposób konsekwentny, 
adekwatny i zgodny z prawem.

DZIAŁANIA ODWETOWE SĄ ZAKAZANE
Goodyear surowo zakazuje wszelkich form odwetu wobec 
osób, które:

•   w dobrej wierze zgłosiły znane sobie lub podejrzewane 
naruszenie obowiązujących polityk lub prawa (nawet jeżeli 
obawy te okażą się bezpodstawne); lub

•   uczciwie i w pełnym zakresie uczestniczą oraz współpracują 
w trakcie dochodzenia. 

Odwet stanowi poważne naruszenie i podlega surowym karom 
dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy i 
utratą dodatkowych świadczeń.

Jeśli uważasz, że padłeś/aś ofiarą odwetu za zgłoszenie, lub 
uważasz, że ktoś inny tego doświadczył, musisz to niezwłocznie 
zgłosić, kontaktując się z jedną z osób wymienionych na str. 5.

Dokonanie zgłoszenia bądź współpraca w ramach 
dochodzenia nie chroni zgłaszającego przed postępowaniem 
dyscyplinarnym związanym z jego własnym niewłaściwym 
zachowaniem lub wykroczeniem. Na przykład jeżeli dany 
pracownik biorący udział w planie wyłudzenia środków od 
spółki zgłasza nielegalne działanie, nie uniknie z tego powodu 
konsekwencji dyscyplinarnych za swoje własne działania.
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WZAJEMNY SZACUNEK
Celem Goodyeara jest pielęgnowanie w środowisku 
pracy takiej atmosfery, która sprzyja maksymalizacji 
potencjału pracowników firmy oraz wspieraniu ducha 
współpracy wśród zróżnicowanej załogi. Z tego względu 
Goodyear przyjął politykę „zero tolerancji” dla wszelkich aktów 
molestowania i dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, narodowość, płeć (w tym ze 
względu na ciążę), orientację seksualną, tożsamość płciową, 
wiek, niepełnosprawność, status kombatanta, informacje 
genetyczne, posiadane obywatelstwo lub z jakiekolwiek innej 
przyczyny wskazanej w mających zastosowanie przepisach 
prawa. Polityka „zero tolerancji” Goodyeara rozciąga się również 
na wszelkie przejawy przemocy w miejscu pracy.

WARTO PAMIĘTAĆ

W firmie Goodyear szanujemy unikalne 

umiejętności i doświadczenia naszych 

pracowników, a także odmienne kultury, z których 

się wywodzą oraz ich różnorodność. Różnorodność 

ta wzbogaca nasze środowisko pracy, pomaga w 

uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej i stanowi 

niezbędny element naszego sukcesu.

Goodyear rekrutuje, zatrudnia, szkoli, wypłaca wynagrodzenie, 
awansuje i spełnia inne wymogi związane z zatrudnieniem 
pracowników niezależnie od ich rasy, koloru skóry, pochodzenia 
etnicznego, wyznania, narodowości, płci (w tym ciąży), orientacji 
seksualnej, tożsamości płciowej, wieku, niepełnosprawności, 
statusu kombatanta, informacji genetycznej, posiadanego 
obywatelstwa lub z jakiekolwiek innej przyczyny wskazanej w 
mających zastosowanie przepisach prawa. Przy podejmowaniu 
wszelkich decyzji związanych z zatrudnieniem i mających 
wpływ na karierę zawodową danego pracownika czy kandydata, 
Goodyear bierze pod uwagę osiągnięcia, kwalifikacje i inne 
tym podobne kryteria związane ze stanowiskiem zajmowanym 
przez danego pracownika bądź wymagane od kandydata 
ubiegającego się o dane stanowisko. 

Goodyear zapewnia wszystkim zatrudnionym pracownikom 
i kandydatom równe szanse zatrudnienia bez względu na 
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, 
orientację seksualną, tożsamość płciową, narodowość, 

wiek, niepełnosprawność, status kombatanta, informacje 
genetyczne, posiadane obywatelstwo lub inne cechy 
chronione mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Do molestowania zalicza się również zachowania niepożądane i 
niechciane, które mają na celu tworzenie lub skutkują tworzeniem 
w miejscu pracy atmosfery zastraszania, wrogości lub upokorzenia.

Do niewłaściwych zachowań, postępowania lub treści zalicza 
się obraźliwe przezwiska, oszczerstwa, szyderstwa, pseudonimy, 
epitety, graffiti, żarty, plakaty, kalendarze, wiadomości e-mail, obrazy 
lub inne przedmioty i treści uznane przez firmę za niewłaściwe. 

Na mocy niniejszej polityki zabronione są wszelkie 
niepożądane zachowania o charakterze seksualnym, 
propozycje seksualne oraz wszelkie zachowania 
(werbalne i niewerbalne) mające podtekst seksualny, w 
tym w szczególności:

•   oferowanie zatrudnienia lub innych korzyści związanych ze 
stosunkiem pracy w zamian za usługi seksualne;

•   podejmowanie lub grożenie podjęciem kroków 
odwetowych po odrzuceniu propozycji natury seksualnej;

•   sygnały niewerbalne, takie jak pożądliwe spojrzenia, gesty 
o podtekście seksualnym lub oglądanie, przekazywanie 
bądź pokazywanie sugestywnych seksualnie przedmiotów, 
obrazów, rysunków, witryn internetowych lub plakatów (w 
tym z wykorzystaniem zasobów firmy, takich jak urządzenia 
mobilne lub komputery);

•   sygnały werbalne, takie jak wygłaszanie lub rzucanie 
obraźliwych uwag, pseudonimów, epitetów, oszczerstw 
lub żartów o charakterze seksualnym, wyraźne ustne 
komentarze dotyczące ciała danej osoby, uwagi lub pytania 
dotyczące życia seksualnego lub zachowań seksualnych 
danej osoby, obsceniczne listy, wiadomości e-mail, obrazy, 
graffiti, posty w mediach społecznościowych, witryny 
internetowe lub zapiski; oraz

•   atak fizyczny, jak np. utrudnianie bądź blokowanie ruchów, 
dotykanie, obmacywanie lub napieranie na daną osobę.

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących dokumentach:
•   Polityka „zero tolerancji”

•   Globalna polityka dot. utrzymywania bliskich kontaktów w 
miejscu pracy

•   Wytyczne dotyczące korzystania z mediów społecznościowych 
oraz Internetu

•   Polityka dot. dozwolonego wykorzystania zasobów IT
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PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czy bliskie relacje z innym pracownikiem Goodyeara  
są dozwolone?

O: Goodyear nie zabrania pracownikom angażowania 
się w relacje uczuciowe lub osobiste za obopólną 
zgodą. Takie relacje mogą być jednak źródłem 
konfliktów interesów i innych problemów. Dlatego 
też pracownicy muszą bezzwłocznie zgłosić swojemu 
przełożonemu, Działowi  Personalnemu albo Działowi 
Prawnemu wszelkie relacje uczuciowe lub osobiste 
z innym pracownikiem, które mogą powodować 
konflikt interesów w odniesieniu do ich obowiązków 
służbowych albo interesów Goodyeara bądź mogą 
sprawiać takie wrażenie. Stanowczo odradza się, 
by kierownicy i przełożeni angażowali się w relacje 
uczuciowe lub osobiste ze swoimi podwładnymi 
lub pracownikami niższego szczebla. Zabrania 
się angażowania w relacje uczuciowe pomiędzy 
przełożonymi a ich podwładnymi lub pracownikami, 
wobec których są oni upoważnieni do podejmowania 
decyzji związanych z awansami lub wynagrodzeniem. 
Najlepiej jest omówić wszelkie możliwe problemy przed 
rozpoczęciem takiej relacji. Również w tym przypadku 
należy postępować zgodnie z postanowieniami 
niniejszego Kodeksu oraz Globalnej polityki dot. 
utrzymywania bliskich kontaktów w miejscu pracy.
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PRZESTRZEGANIE ZASAD 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Bezpieczeństwo stanowi wartość we wszystkich obiektach 
firmy Goodyear i dla wszystkich pracowników, co oznacza, że 
każdy z nas musi brać osobistą odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo oraz za bezpieczeństwo osób w swoim 
otoczeniu. W Goodyear przyświeca nam prosty i przejrzysty 
cel zapewnienia bezpieczeństwa, który znajduje swoje 
odzwierciedlenie w naszej globalnej inicjatywie na rzecz 
bezpieczeństwa: nikt nie może ucierpieć. Dążymy do tego, by 
wszyscy pracownicy i wykonawcy Goodyeara na całym świecie 
codziennie wracali do domów cali i zdrowi.

Goodyear jest zobowiązany do zapewnienia, by praca w 
zakładach odbywała się zgodnie z obowiązującymi krajowymi, 
regionalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 
Kierownictwo dba, by obiekty Goodyeara sprzyjały poprawie 
jakości życia w pracy oraz w ramach społeczności, w których 
Goodyear prowadzi działalność. Pracownicy Goodyeara mają 
obowiązek zorganizować swoją pracę tak, aby zminimalizować 
ryzyko wypadków przy pracy zarówno dla siebie samych, jak 
i swoich współpracowników oraz innych osób. Pracownikom 
nie wolno narażać własnego bezpieczeństwa ani zdrowia 
ani też bezpieczeństwa i zdrowia innych w celu zwiększenia 
mocy produkcyjnych lub innych wyników. Wszyscy 
pracownicy posiadający jakąkolwiek wiedzę lub uzasadnione 
przypuszczenia na temat istniejących warunków pracy, które 
mogą w sposób nieuzasadniony zagrażać bezpieczeństwu 
lub zdrowiu pracowników i innych osób, są zobowiązani 
wstrzymać pracę i zgłosić ten fakt odpowiedzialnemu za dany 
obszar kierownikowi lub swojemu przełożonemu.

ZAKAZ STOSOWANIA ŚRODKÓW 
ODURZAJĄCYCH
Firma Goodyear podejmuje działania w celu zapewnienia 
bezpiecznego i wydajnego środowiska pracy wolnego od 
wpływu alkoholu, narkotyków i nieprawidłowo przyjmowanych 
leków na receptę lub określonych leków ogólnodostępnych. 

Niewłaściwe użycie, sprzedaż, wytwarzanie, zakup, 
przekazywanie lub posiadanie powyższych substancji, a także 
pozostawanie pod ich wpływem w trakcie pracy lub na terenie 
firmy jest zakazane.

Dodatkowe informacje dotyczące powyższych zasad 
obowiązujące w Stanach Zjednoczonych można znaleźć w 
następującym dokumencie:

•   Regulamin dotyczący spożycia alkoholu i zażywania 
narkotyków

Dodatkowe informacje oraz przepisy obowiązujące w 
danej lokalizacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym 
przedstawicielem Działu Personalnego lub lokalnym  
Działem Prawnym.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
PRACOWNIKÓW 
Celem Goodyeara jest prowadzenie działalności gospodarczej 
na całym świecie w taki sposób, aby spełniać wymogi 
wynikające z obowiązujących przepisów prawa i chronić 
prywatność. W przypadku, gdy względy natury prawnej i 
biznesowej wymagają od Goodyeara zbierania, zapisywania, 
przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych 
umożliwiających ustalenie tożsamości, należy postępować 
z takimi danymi w odpowiedni sposób i z zachowaniem ich 
bezpieczeństwa. 

Obowiązkiem wszystkich pracowników jest uznanie i 
szanowanie wrażliwego i poufnego charakteru danych 
umożliwiających ustalenie tożsamości. Dane umożliwiające 
ustalenie tożsamości to wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. 
Dane umożliwiające ustalenie tożsamości obejmują w 
szczególności imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres 
e-mail, identyfikator internetowy (np. pliki cookie, identyfikator 
urządzenia, adresy IP lub znaczniki RFID), dane dotyczące 
lokalizacji, dane genetyczne, profil finansowy, osobisty numer 
identyfikacyjny (np. numer ubezpieczenia społecznego albo 
numer identyfikacyjny wydany przez organ administracji 
rządowej) oraz dane karty kredytowej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Nawiązujemy współpracę z nowym podmiotem 
oferującym usługi w zakresie świadczeń pracowniczych 
i będziemy musieli przekazać temu podmiotowi dane 
umożliwiające ustalenie tożsamości pracowników, 
aby umożliwić mu świadczenie usług na rzecz firmy 
Goodyear. W jaki sposób należy przekazać podmiotowi 
zewnętrznemu dane umożliwiające ustalenie tożsamości 
pracowników?
 a)  zapoznać go z naszymi wymogami w zakresie 

ochrony danych oraz przesłać łącze do naszych 
polityk prywatności.

 b)  we współpracy z lokalnym Działem Prawnym ocenić 
poziom ochrony danych umożliwiających ustalenie 
tożsamości zapewniany przez tego usługodawcę  
oraz zawrzeć odpowiednie klauzule umowne, a  
także dopilnować zachowania zgodności z  
politykami prywatności Goodyear i przepisami 
obowiązującego prawa.

 c)  w żadnych okolicznościach nie należy zezwalać na 
przekazanie danych podmiotowi zewnętrznemu.

O: Prawidłowa odpowiedź to b). Wszystkie umowy 
obejmujące dane pracowników powinny zawierać 
odpowiednie sformułowania dotyczące wymogów w 
zakresie ochrony danych. Należy skonsultować się z 
lokalnym Działem Prawnym, by uzyskać odpowiednie 
klauzule umowne, a także dopilnować zachowania 
zgodności z przepisami obowiązującego prawa. 
Zasadniczo należy ograniczyć przekazywanie danych 
wyłącznie do tych danych, które są niezbędne w celu 
świadczenia danej usługi. Ponadto firma Goodyear 
powinna przeprowadzić analizę due diligence przed 
przekazaniem danych, by upewnić się, że dany podmiot 
zewnętrzny zapewnia odpowiednią ochronę danych 
umożliwiających ustalenie tożsamości.
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Obowiązujące w Goodyear Globalna polityka ochrony 
danych osobowych, Polityka ochrony danych osobowych 
pracowników i Polityka ochrony danych osobowych w 
Internecie zawierają informacje dotyczące sposobu ochrony 
umożliwiających ustalenie tożsamości danych gromadzonych, 
wykorzystywanych i przechowywanych przez Goodyear w 
ramach swojej działalności. Zgodnie z zasadami zawartymi 
w tych politykach Goodyear dołoży wszelkich starań, by 
gromadzić i przechowywać wyłącznie te dane umożliwiające 
ustalenie tożsamości, które są wymagane do celów 
biznesowych i wynikających z przepisów prawa, a także by 
wykorzystywać te dane tylko w sposób zgodny z celami, w 
których zostały one zgromadzone albo w sposób zgodny z 
treścią zgody udzielonej przez osobę, której dane te dotyczą.

W wielu systemach prawnych, w tym w Unii Europejskiej 
(„UE”), obowiązują szczególne przepisy prawa i wymogi 
regulujące sposób gromadzenia i przetwarzania przez 
Goodyear danych umożliwiających ustalenie tożsamości. 
Pracownicy mają obowiązek zapoznać się z wszystkimi 
przepisami obowiązującego prawa oraz politykami 
dotyczącymi danych osobowych oraz przestrzegać ich treści. 
Przetwarzanie określonych rodzajów danych podlega pewnym 
dodatkowym obowiązkom w zakresie ich ochrony. W Stanach 
Zjednoczonych obowiązują na przykład przepisy prawa 
dotyczące ochrony określonych informacji medycznych lub 
danych dotyczących stanu zdrowia, w tym wymogi wynikające 
z Ustawy o przenośności i ochronie danych w ubezpieczeniach 
zdrowotnych (HIPAA). Podobnie na mocy przepisów prawa 
UE należy zapewnić szczególną ochronę „wrażliwych danych 
osobowych”, które obejmują dane ujawniające pochodzenie 
rasowe lub etniczne, orientację seksualną, poglądy polityczne, 
wyznanie, przynależność do związków zawodowych oraz 
dane dotyczące stanu zdrowia (w tym dane genetyczne 
lub dane biometryczne). Wszelkie pytania dotyczące 
niezbędnej procedury gromadzenia lub przetwarzania danych 
umożliwiających ustalenie tożsamości należy kierować do 
lokalnego Działu Prawnego, Wiceprezesa ds. Zgodności i 
Etyki pod numerem telefonu 1-330-796-6635 (GTN 446-6635), 
Dyrektora ds. Zgodności i Etyki pod numerem telefonu  
1-330-796-7288 (GTN 446-7288) albo Regionalnego Dyrektora 
ds. Zgodności i Etyki.

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących 
dokumentach:

•   Globalna polityka  ochrony danych osobowych 

•   Polityka ochrony danych osobowych w Internecie

•    Polityka ochrony danych osobowych pracowników

•   HIPAA Privacy Notice (Informacja o ochronie danych 
osobowych zawarta w amerykańskiej ustawie HIPAA (Ustawa 
o przenośności i ochronie danych w ubezpieczeniach 
zdrowotnych)) (Stany Zjednoczone)

•   Polityka dot. dozwolonego wykorzystania zasobów IT
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OCHRONA NASZEJ DZIAŁALNOŚCI I MAJĄTKU

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI 
RZĄDOWYMI I ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI 
REGULACYJNYMI
W przypadku współpracy biznesowej Goodyeara z organami 
rządowymi i przedsiębiorstwami państwowymi obowiązują 
szczególne zasady. W Goodyear dbamy o to, by przestrzegać 
wszystkich przepisów obowiązującego prawa dotyczących 
transakcji na rynku publicznym i by spełniać wszystkie 
zobowiązania wynikające z tego typu działalności.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Współpracuję z konsultantem w celu zawarcia umowy 
sprzedaży opon do samochodów ciężarowych z rządem 
kazachstańskim. Prowizja konsultanta jest nieco wyższa 
niż wypłacana zazwyczaj z tego tytułu, a ponadto poprosił 
on o płatność w gotówce. Czy powinniśmy nadal z nim 
współpracować?

O: Po pierwsze, konsultanta należy zweryfikować 
w ramach prowadzonego przez Goodyear procesu 
analizy due diligence w zakresie przeciwdziałania 
korupcji zgodnie z Międzynarodowym przewodnikiem 
operacyjnym dotyczącym zgodności z zasadami 
przeciwdziałania korupcji. Po drugie, wysokie prowizje 
i płatności gotówkowe powinny być sygnałem 
alarmowym potencjalnie korupcyjnego zachowania, 
zwłaszcza w przypadku działalności w kraju, w którym 
przekupstwo i korupcja są zjawiskami powszechnymi. 
Taki sygnał alarmowy należy zweryfikować i MUSI on 
zostać wyjaśniony przez lokalny Dział Prawny przed 
podjęciem dalszych działań. Aby uzyskać pomoc w  
tej sprawie, należy się skontaktować z lokalnym  
Działem Prawnym.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI
Ta część zawiera przegląd kluczowych postanowień Zasad 
przeciwdziałania korupcji. 

W świetle „Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych” 
(ang. FCPA) za przestępstwo uważa się :

•   oferowanie, dokonywanie, obiecywanie albo 
zatwierdzanie płatności gotówkowych lub przekazania 
wartościowych przedmiotów na rzecz jakiejkolwiek osoby 
ze świadomością, że całość lub część tych pieniędzy 
lub wartościowych przedmiotów zostanie zaoferowana, 
przekazana bądź obiecana, bezpośrednio lub pośrednio, 
urzędnikowi państwowemu spoza USA w celu uzyskania 
lub zachowania możliwości biznesowych lub uzyskania 
niewłaściwej przewagi; 

•   w przypadku spółek takich jak Goodyear – brak 
odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej nad 
sprawozdawczością finansową;

•   umyślne fałszowanie ksiąg i rejestrów spółek notowanych 
w obrocie publicznym.

WARTO PAMIĘTAĆ

Zgodnie z Zasadami przeciwdziałania korupcji 

obowiązującymi w Goodyear żaden pracownik 

Goodyeara nie będzie, bezpośrednio ani 

pośrednio, oferował, dokonywał, obiecywał 

ani zatwierdzał dokonania, przyjmował ani 

akceptował niewłaściwych płatności ani 

jakichkolwiek wartościowych przedmiotów od 

żadnych osób w dowolnym miejscu na świecie 

w celu uzyskania lub zachowania możliwości 

biznesowych bądź uzyskania niewłaściwej 

przewagi. Konieczna jest całkowita rezygnacja 

z korzystania z możliwości robienia interesów, 

które można przeprowadzić wyłącznie 

za pośrednictwem niedozwolonych lub 

nielegalnych płatności, łapówek, upominków, 

rabatów, prowizji lub podobnych zachęt.
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Na potrzeby niniejszego dokumentu termin „urzędnik 
państwowy spoza USA” oznacza: a) każdego urzędnika, 
pracownika lub przedstawiciela rządu państwa innego niż 
Stany Zjednoczone (w tym członków sił zbrojnych oraz policji), 
szpitala publicznego państwa innego niż Stany Zjednoczone 
lub publicznej organizacji międzynarodowej (np. ONZ, Banku 
Światowego, Komisji Europejskiej itp.); b) każdego działacza 
partii politycznej lub kandydata na urząd polityczny w państwie 
innym niż Stany Zjednoczone; lub c) każdego pracownika 
bądź przedstawiciela przedsiębiorstwa państwowego państwa 
innego niż Stany Zjednoczone. W razie wątpliwości w kwestii 
tego, które organizacje można określić jako „przedsiębiorstwo 
państwowe”, należy zapoznać się ze Słowniczkiem pojęć dla 
zachowania zgodności z zasadami przeciwdziałania korupcji. 
Podobne przepisy antykorupcyjne uchwala się i egzekwuje 
w coraz większej liczbie systemów prawnych i krajów, np. w 
Brazylii, Chinach, Francji, Kenii i Indiach.

Brytyjska Ustawa antykorupcyjna (ang. Bribery Act) 
zawiera podobne zakazy dotyczące łapówek dla urzędników 
państwowych. Oprócz powyższych zakazów ustawa ta 
zakazuje oferowania, przekazywania i przyjmowania łapówek w 
sferze niepublicznej (łapówki pomiędzy osobami i podmiotami, 
które nie są urzędnikami państwowymi). 

Goodyear wymaga od wszystkich pracowników przestrzegania 
wszelkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, 
w tym w szczególności ustawy FCPA, brytyjskiej Ustawy 
antykorupcyjnej oraz podobnych przepisów uchwalonych 
w innych krajach, a także Zasad przeciwdziałania korupcji 
Goodyear.

Niewłaściwe płatności lub wartościowe przedmioty 
obejmują w szczególności: 

•   środki pieniężne lub ich ekwiwalenty (np. karty 
podarunkowe lub bony prezentowe),

•   upominki lub inne dobra materialne,

•   prowizje,

•   zniżki lub specjalne rabaty,

•   gratyfikacje,

•   opłaty za usługi doradcze lub inne,

•   specjalne rabaty,

•   pewne formy rozrywki,

•   koszty podróży,

•   płatności ułatwiające,

•   zatrudnienie lub staż,

•   darowizny na cele charytatywne,

gdy wiadomo lub można powziąć uzasadnione podejrzenie, 
że jakakolwiek część takiej płatności lub przedmiotów 
wartościowych zostanie przekazana urzędnikowi 
państwowemu spoza USA albo innej osobie w celu uzyskania 
lub utrzymania korzyści biznesowej lub zapewnienia firmie 
Goodyear jakiejkolwiek nienależnej korzyści. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

P: Jesteś w urzędzie celnym i zażądano od Ciebie zapłaty 
wymaganej kwoty w celu wysyłki towarów, natomiast 
pracownik urzędu celnego nalicza do tej kwoty dodatkowe 
10% do zapłaty w gotówce i nie chce wydać pokwitowania. 
Co należy zrobić?
 a)   Należy zapłacić dodatkową kwotę i nikomu o tym nie 

mówić.
 b)   Należy zapłacić wymaganą kwotę ze środków firmy, 

zaś kwotę dodatkowych 10% pokryć ze środków 
pieniężnych na drobne wydatki.

 c)   Należy zaoferować większą dodatkową kwotę, by 
zachęcić urzędnika do wystawienia pokwitowania. 

 d)   Nie należy dokonywać zapłaty. Należy opuścić urząd i 
skontaktować się z lokalnym Działem Prawnym.

O: Prawidłowa odpowiedź to d). Należy opuścić urząd 
i natychmiast skontaktować się z lokalnym Działem 
Prawnym. Urzędnik celny może dążyć do uzyskania 
płatności ułatwiającej, która na mocy polityki Goodyear 
jest zabroniona.

Prawnik Goodyear właściwy dla danej jednostki albo 
działu pomoże określić, czy dana płatność jest dozwolona 
i jak należy dalej postępować, jeżeli tak nie jest.
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OSOBY TRZECIE
Osobom trzecim, takim jak, przedstawiciele, dystrybutorzy, 
konsultanci i doradcy (patrz Słowniczek terminów dotyczących 
zgodności z zasadami przeciwdziałania korupcji) również zabrania 
się oferowania, dokonywania, obiecywania oraz zatwierdzania 
dokonania niewłaściwych płatności, ani jakichkolwiek 
przedmiotów wartościowych na rzecz jakichkolwiek osób, ani 
przyjmowania bądź akceptowania niewłaściwych płatności, ani 
jakichkolwiek wartościowych przedmiotów od jakichkolwiek 
osób w dowolnym miejscu na świecie w celu uzyskania lub 
utrzymania korzyści biznesowej, albo zapewnienia firmie 
Goodyear jakiejkolwiek nienależnej korzyści. 

Na pracownikach koncernu Goodyear spoczywa obowiązek 
zapewnienia, aby osoby trzecie działające w imieniu 
Goodyear przestrzegały Zasad przeciwdziałania korupcji, 
postanowień ustawy FCPA oraz przepisów prawa miejscowego.
Podczas dokonywania wyboru  oraz korzystania z usług 
osób trzecich pracownicy muszą postępować zgodnie z 
Międzynarodowym przewodnikiem operacyjnym dotyczącym 
zgodności z zasadami przeciwdziałania korupcji Goodyear 
(„Przewodnik operacyjny”). Określone Osoby trzecie, 
definiowane jako Osoby trzecie poddawane weryfikacji, przed 
rozpoczęciem współpracy z Goodyear muszą zostać poddane 
przeprowadzanej przez Goodyear analizie due diligence w 
zakresie przeciwdziałania korupcji. Proces weryfikacyjny został 
szczegółowo opisany w Przewodniku operacyjnym.

PŁATNOŚCI UŁATWIAJĄCE
„Płatności ułatwiające” są zwykle określane jako płatności na 
rzecz pracowników administracji publicznej niższego szczebla 
w celu zapewnienia realizacji przez organy administracji 
publicznej określonych rutynowych, nieuznaniowych działań, do 
których dana spółka już jest uprawniona na mocy przepisów 
prawa miejscowego (np. przetwarzanie dokumentów 
rządowych takich jak wizy, załadunek albo rozładunek 
przewożonych materiałów/towarów, zapewnienie ochrony 
policyjnej i odbiór/dostarczanie poczty). Takie płatności 
„ułatwiające” są zabronione na mocy brytyjskiej Ustawy 
antykorupcyjnej oraz przepisów obowiązujących w wielu 
krajach.

WARTO PAMIĘTAĆ

ZGODNIE Z ZASADAMI PRZECIWDZIAŁANIA 
KORUPCJI OBOWIĄZUJĄCYMI W GOODYEAR 
PŁATNOŚCI UŁATWIAJĄCE SĄ ZABRONIONE.

WYMUSZENIE LUB PRZYMUS
Płatności dokonywane pod oczywistą groźbą użycia przemocy 
lub wyrządzenia krzywdy pracownikom nie naruszają ustawy 
FCPA ani Brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej. W tym kontekście 
polityka Goodyear nie zakazuje płatności dokonywanych 
wskutek realnej groźby użycia przemocy lub wyrządzenia 
krzywdy, jeśli płatność jest niezbędna do zapewnienia 
ochrony zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa pracownika 
lub przedstawiciela. W takich sytuacjach płatność ta nie może 
przekroczyć kwoty 100 USD; ponadto w ciągu 48 godzin 
należy przekazać pisemną informację o dokonaniu tej płatności 
Generalnemu Radcy Prawnemu firmy Goodyear Tire & Rubber 
Company, a płatność ta musi zostać należycie odnotowana w 
księgach i rejestrach Goodyear.
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DAROWIZNY NA CELE POLITYCZNE
Ustawa FCPA zakazuje przekazywania jakichkolwiek 
wartościowych przedmiotów partiom politycznym lub 
działaczom partyjnym spoza Stanów Zjednoczonych lub 
dowolnym kandydatom na inny niż amerykański urząd 
polityczny w celu uzyskania lub utrzymania korzyści 
biznesowej, a także zapewnienia sobie jakiejkolwiek 
nienależnej korzyści. Ponadto inne przepisy prawa ograniczają 
wsparcie, jakie można udzielać kandydatom na amerykańskie 
urzędy federalne oraz pozostałe urzędy stanowe albo lokalne, 
czy partiom politycznym lub komitetom politycznym. 
„Wsparcie” może obejmować np. wyznaczanie pracowników do 
pracy lub zezwalanie na korzystanie z obiektów lub zasobów 
firmy. Ograniczenia mogą dotyczyć również niektórych 
pracowników Goodyear. 

Zgodnie z polityką Goodyeara przekazanie dowolnych 
środków finansowych firmy na rzecz amerykańskich lub 
zagranicznych partii politycznych, działaczy partii politycznych, 
komitetów politycznych lub kandydatów na stanowiska w 
amerykańskich lub zagranicznych urzędach federalnych, 
stanowych, regionalnych, lokalnych bądź innych wymaga 
wcześniejszego uzyskania specjalnej zgody Generalnego Radcy 
Prawnego. Uprzednia zgoda Generalnego Radcy Prawnego 
jest również wymagana w przypadku zaangażowania 
środków firmy w referenda stanowe prowadzone w Stanach 
Zjednoczonych, w tym w szczególności dotyczące kwestii 
lokalnych i stanowych takich jak wydatki na szkoły albo ocena 
stanu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Dodatkowe informacje można znaleźć w następującym 
dokumencie:

•   Zasady dotyczące indywidualnej działalności politycznej

DAROWIZNY NA CELE CHARYTATYWNE
Pracownicy i osoby trzecie mają obowiązek zapewnić, by 
darowizny na cele charytatywne dokonywane w imieniu 
firmy były przekazywane jedynie na rzecz organizacji 
charytatywnych działających w dobrej wierze oraz 
wykorzystywane na cele charytatywne, a nie w inny 
niewłaściwy sposób. Wszystkie darowizny na cele charytatywne 
należy dokumentować z zastosowaniem odpowiedniego kodu 
dla „darowizn na cele charytatywne” w księdze głównej zgodnie 
z informacjami zawartymi w Globalnym planie kont oraz 
Ogólnoświatowych zasadach rachunkowości.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Jestem kierownikiem dużego projektu rozbudowy zakładu. 
Pojawiły się pewne opóźnienia i z tego powodu prace nie idą 
zgodnie z harmonogramem. Aby uzyskać niezbędne pozwolenie 
na doprowadzenie energii elektrycznej na czas rozpoczęcia 
produkcji, główny urzędnik państwowy w Ministerstwie Energii 
żąda, by dokonać znacznej darowizny na rzecz fundacji 
działającej w szpitalu, w którym jego żona pełni funkcję lekarza 
naczelnego. Fundacja działająca w szpitalu prowadzi zgodną z 
prawem działalność charytatywną, a kierownik zakładu nie ma 
nic przeciwko darowiźnie. Co należy zrobić?  

O: Niezależnie od tego, czy szpital prowadzi zgodną z 
prawem działalność charytatywną, żądanie darowizny 
w zamian za uzyskanie korzyści biznesowej na rzecz 
Goodyeara jest zabronione na mocy ustawy FCPA oraz 
Zasad przeciwdziałania korupcji Goodyear. Należy 
skontaktować się z Generalnym Radcą Prawnym albo 
lokalnym Działem Prawnym w celu uzyskania dodatkowych 
informacji i instrukcji.

Jeżeli urzędnik państwowy zasugeruje przekazanie albo zażąda 
przekazania darowizny na cele charytatywne, darowizna ta 
musi zostać uprzednio zatwierdzona na piśmie przez Zastępcę 
Generalnego Radcy Prawnego. Dokumenty zatwierdzające 
należy zachować jako część dokumentacji dotyczącej takiej 
darowizny przekazanej na cele charytatywne. Ponadto 
darowizny na cele charytatywne muszą spełniać wszystkie 
kryteria wymienione w Zasadach przeciwdziałania korupcji w 
części zatytułowanej „Darowizny na cele charytatywne”.

Aby dowiedzieć się więcej o zasadach i przepisach 
obowiązujących w kraju lub właściwej jednostce/dziale, należy 
skontaktować się z lokalnym Działem Prawnym firmy Goodyear.
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PRZEJĘCIA, SPÓŁKI TYPU JOINT VENTURE, 
SPÓŁKI OSOBOWE I INNE WYJĄTKOWE 
TRANSAKCJE LUB INWESTYCJE
Przejęcia, tworzenie spółek typu joint venture, spółek 
osobowych i inne wyjątkowe transakcje lub inwestycje 
wymagają przeprowadzenia szczególnej analizy due 
diligence i procedur kontrolnych odpowiednich dla tego 
typu transakcji. Takie procedury – określone w obowiązującej 
w firmie Goodyear Procedurze due diligence stosowanej 
w celu przeciwdziałania korupcji w przypadku przejęć lub 
spółek typu joint venture – należy uzyskać od Generalnego 
Radcy Prawnego albo jego Zastępcy. Analiza due diligence 
oraz procedury kontrolne w przypadku takich transakcji będą 
wymagały znacznych nakładów pracy i czasu. Z tego powodu 
istotne jest wczesne zaangażowanie Działu Prawnego.

UPOMINKI, PODRÓŻE, POSIŁKI I ZAPROSZENIA 
NA IMPREZY KULTURALNO-ROZRYWKOWE DLA 
URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH SPOZA USA 
Upominki
Zgodnie z Zasadami przeciwdziałania korupcji Goodyear 
wszelkie upominki wręczane urzędnikom państwowym 
spoza USA muszą spełniać wszystkie kryteria wymienione w 
Zasadach przeciwdziałania korupcji w części zatytułowanej 
„Upominki, podróże, posiłki i zaproszenia na imprezy 
kulturalno-rozrywkowe dla urzędników państwowych 
spoza USA”. Wszystkie takie upominki muszą zostać 
udokumentowane w księgach i rejestrach firmy z 
zastosowaniem odpowiedniego kodu dla „upominków” w 
księdze głównej.

Upominek lub darowizna w postaci opon
W niektórych przypadkach upominek w postaci opon 
wręczony agencji rządowej albo departamentowi rządowemu 
kraju innego niż USA może mieć znaczenie promocyjne lub 
wpływać korzystnie na wizerunek firmy z innych względów. 
Ponadto stosowne może być przekazanie opon (lub 
zaoferowanie specjalnej zniżki na opony) departamentowi 
rządowemu kraju innego niż USA na wyposażenie pojazdu 
służbowego do celów demonstracyjnych lub próbnych. 
Wszystkie takie przypadki przekazania opon muszą być 
zatwierdzone przez członka kierownictwa Goodyear oraz 
Zastępcę Generalnego Radcy Prawnego. Opony (lub zniżki na 
opony) nie mogą być przekazywane urzędnikom państwowym 
spoza USA do użytku w ich pojazdach prywatnych ani w 
pojazdach ich rodzin.
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Podróże i delegacje
Mogą zaistnieć sytuacje, w których zapewnienie podróży 
urzędnikowi państwowemu spoza USA jest stosowne lub 
wymagane na mocy przepisów prawa, o ile jest to działanie 
w dobrej wierze, niewiążące się z zamiarem dokonania 
przekupstwa ani oczekiwaniem jakiejkolwiek korzyści z 
tego tytułu oraz gdy pozostaje to w ścisłym związku z 
działalnością prowadzoną w dobrej wierze i z uzasadnionymi 
celami biznesowymi (np. przeprowadzenie inspekcji zakładu 
produkcyjnego Goodyeara celem uzyskania zgody na eksport 
opon z tego zakładu). Wszystkie tego typu podróże muszą 
zostać uprzednio zatwierdzone przez Prezesa regionu albo 
wybranego członka kierownictwa właściwego dla danej 
jednostki albo działu oraz Generalnego Radcę Prawnego albo 
Zastępcę Generalnego Radcy Prawnego z zastosowaniem 
formularza Lista kontrolna dotycząca podróży urzędników 
państwowych spoza USA, który musi zostać przekazany w 
formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Global 
Contract Solution („GCS”). Ponadto podróże takie muszą 
spełniać wszystkie kryteria wymienione w Zasadach 
przeciwdziałania korupcji w części zatytułowanej „Upominki, 
podróże, posiłki i zaproszenia na imprezy kulturalno-
rozrywkowe dla urzędników państwowych spoza USA”.

Posiłki i rozrywka
W niektórych przypadkach zapewnienie posiłku albo 
zaproszenia na imprezę kulturalno-rozrywkową urzędnikom 
państwowym spoza USA jest stosowne, o ile jest to działanie 
w dobrej wierze, niewiążące się z zamiarem dokonania 
przekupstwa ani oczekiwaniem jakiejkolwiek korzyści z tego 
tytułu oraz odbywa się to zgodnie ze wszystkimi kryteriami 
wymienionymi w Zasadach przeciwdziałania korupcji w części 
zatytułowanej „Upominki, podróże, posiłki i zaproszenia na 
imprezy kulturalno-rozrywkowe dla urzędników państwowych 
spoza USA”.

UPOMINKI, PODRÓŻE, POSIŁKI I ZAPROSZENIA 
NA IMPREZY KULTURALNO-ROZRYWKOWE DLA 
URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH Z USA
Upominki dla pracowników administracji publicznej w USA
Pracownicy administracji publicznej Stanów Zjednoczonych 
na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym podlegają 
szczególnym przepisom ustawowym i wykonawczym 
ograniczającym przyjmowanie przez nich upominków, 
posiłków i zaproszeń na imprezy kulturalno-rozrywkowe 
lub innych korzyści. Pracownicy muszą znać i przestrzegać 
wszystkich federalnych, stanowych i lokalnie obowiązujących 
przepisów prawa i regulacji dotyczących upominków i 

gratyfikacji. Posiłki, podróże, zakwaterowanie lub rozrywka 
urzędników państwowych z USA wymagają uprzedniego 
pisemnego zatwierdzenia przez Dział Prawny. 

Regulamin dotyczący upominków i podróży obowiązujący 
w odniesieniu do członków Senatu i Izby Reprezentantów
Polityka firmy Goodyear przewiduje bezwzględne 
przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów 
ustawowych i wykonawczych, w tym Stałego Regulaminu 
Senatu Stanów Zjednoczonych i Regulaminu Amerykańskiej 
Izby Reprezentantów odnoszących się do zakazów i ograniczeń 
dotyczących upominków i podróży dla senatorów i członków 
Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych oraz ich 
pracowników. Jako organizację zatrudniającą lobbystów 
federalnych, spółkę Goodyear obowiązuje zakaz przekazywania 
jakichkolwiek upominków na rzecz członków lub pracowników 
Kongresu, bez względu na wartość upominku, jeżeli 
upominek nie spełnia kryteriów jednego z wyjątków od 
zakazu przekazywania upominków. Zgodnie z regulaminem 
„upominek” oznacza dowolną gratyfikację, korzyść, rabat, 
rozrywkę, gościnę, pożyczkę, zaniechanie egzekwowania prawa 
lub inny element o wartości pieniężnej, i obejmuje prezenty w 
postaci usług, szkoleń, transportu, zakwaterowania i posiłków, 
niezależnie od tego, czy świadczone są one w naturze, poprzez 
zakup biletu, płatność z góry czy zwrot kosztów. 

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących 
dokumentach:

•   Zasady przeciwdziałania korupcji

•   Międzynarodowy przewodnik operacyjny dotyczący zgodności 
z zasadami przeciwdziałania korupcji

•   Lista Osób trzecich poddawanych weryfikacji pod kątem 
Zasad przeciwdziałania korupcji

•   Regulamin dotyczący upominków i podróży obowiązujący w 
odniesieniu do członków Senatu i Izby Reprezentantów

•   Procedura due diligence Goodyear stosowana w celu 
przeciwdziałania korupcji w przypadku przejęć lub spółek typu 
joint venture

•   Lista kontrolna dotycząca podróży urzędników państwowych 
spoza USA
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PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY
Goodyear zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, korupcji i finansowaniu 
działalności terrorystycznej na całym świecie, w związku z czym 
w firmie wdrożono odpowiednie procedury w celu spełnienia 
obowiązujących wymogów sprawozdawczości. Dlatego też 
Goodyear współpracuje wyłącznie z klientami prowadzącymi 
legalną działalność biznesową i pozyskującymi środki z 
legalnych źródeł.

Nieprzestrzeganie tych przepisów mogłoby narazić firmę na 
sankcje cywilne i karne oraz zaszkodzić jej reputacji.

Pranie pieniędzy polega na wprowadzeniu do legalnego 
obrotu  pieniędzy lub innych środków płatniczych, takich jak 
przekazy pieniężne, czeki gotówkowe lub czeki podróżne, 
uzyskane wskutek oszustwa lub prowadzenia nielegalnej 
działalności przez pracowników, osoby trzecie, przestępców, 
terrorystów lub inne osoby, w pieniądze bądź inwestycje, 
w taki sposób, że środki te nabierają pozorów legalności i 
uniemożliwiają ustalenie ich źródła pochodzenia.

Należy zachować czujność w przypadku następujących 
działań, które mogą się wiązać z praniem pieniędzy:  

•   liczne przekazy pieniężne, czeki podróżne lub duże ilości 
gotówki;

•   unikanie przez klienta bądź inną osobę trzecią udzielenia 
pełnych informacji, przedstawianie przez nich fałszywych 
lub podejrzanych informacji, podleganie zagranicznemu 
systemowi prawnemu, na przykład Brytyjskich Wysp 
Dziewiczych, Vanuatu, Guernsey albo Seszeli, lub 
dążenie do uniknięcia wymogu sprawozdawczości lub 
ewidencjonowania;

•   nietypowo korzystne warunki płatności lub przelewy 
środków do innych albo z innych krajów niezwiązane z 
główną transakcją (patrz Płatności grzecznościowe, str. 27); lub

•   konstruowanie transakcji w taki sposób, aby uniknąć 
konieczności spełnienia wymogów firmy, np. poprzez 
przeprowadzenie wielu transakcji poniżej progu kwoty 
podlegającej zgłoszeniu lub płatności grzecznościowych 
(patrz Płatności grzecznościowe, str. 27).

W celu uzyskania dalszych wskazówek na ten temat należy 
zapoznać się z lokalnymi zasadami i procedurami lub 
skontaktować się z lokalnym Działem Prawnym firmy Goodyear.

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących 
dokumentach:  

•   Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

•   Strona internetowa firmy Goodyear dotycząca kontroli 
eksportu z USA oraz transakcji zagranicznych
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ZAKAZ DOKONYWANIA PŁATNOŚCI 
GRZECZNOŚCIOWYCH
Goodyear wymaga, aby dokonywać płatności jedynie na 
rzecz podmiotu, któremu są one należne i w obrębie systemu 
prawnego, w ramach którego stały się należne. Na przykład nie 
wolno dokonać płatności na rzecz osoby fizycznej (nawet 
jeśli jest ona właścicielem organizacji), gdy nie jest ona 
tożsama z organizacją, z którą współpracował Goodyear 
lub na rachunek w banku znajdującym się w innym kraju 
niż kraj, w którym organizacja ta prowadzi działalność, 
ma siedzibę, albo w którym dostarczane są zamówione 
towary lub świadczone są zamówione usługi. Zgodnie z 
polityką Goodyear zakazane są również inne formy „przysług”, 
jak np. zmiana treści faktur lub dokonywanie płatności 
gotówkowych poza ewidencją firmy Goodyear.

Niektóre organizacje mogą się zwrócić do Goodyeara 
z żądaniem, aby dokonał płatności na rzecz ich spółek 
powiązanych lub osób trzecich z siedzibą w innym kraju 
z usprawiedliwionych względów biznesowych, jak np. na 
podstawie umowy o faktoringu lub przeniesienia praw.Takie 
żądania lub inne nietypowe żądania  szczególnego traktowania 
lub dokonywania odstępstw dotyczących współpracy należy 
weryfikować z lokalnym Działem Prawnym przed wyrażeniem 
zgody na dokonanie takiej płatności.Dokumentację dotyczącą 
takiej weryfikacji należy prowadzić zgodnie z wymogami 
dotyczącymi przechowywania dokumentacji biznesowej 
obowiązującymi w Goodyear.

WARTO PAMIĘTAĆ

Płatności grzecznościowe mogą wskazywać 

na oszustwo, przekupstwo, pranie pieniędzy 

albo inne podejrzane zachowanie. Istnieje 

wiele innych oznak oszustwa, które 

mogą wzbudzić czujność i wskazywać na 

niewłaściwe zachowanie. Określa się je czasem 

mianem „sygnałów alarmowych”. Do częstych 

przykładów sygnałów alarmowych należą:
•    kultura firmy lub dokonane w przeszłości 

oszustwa, niewłaściwe lub budzące 

wątpliwości zachowanie;

•    nakładanie lub oferowanie wygórowanych 

stawek, prowizji, rabatów lub bonusów;

•    umowy konsultingowe zawierające jedynie 

ogólnikowy opis usługi;

•    osoba trzecia zajmująca się działalnością 

inną niż ta, do której została zaangażowana;

•    osoba trzecia powiązana z urzędnikiem 

państwowym lub przez niego polecana;

•    osoba trzecia będąca jedynie spółką 

fasadową pod zagraniczną jurysdykcją;

•    odmowa prze osobę, by zobowiązać się na 

piśmie do przestrzegania ustawy FCPA, innych 

obowiązujących przepisów lub zasad firmy 

Goodyear, albo złożyć takie oświadczenie.

Więcej informacji dotyczących sygnałów 

alarmowych można uzyskać, kontaktując się 

z lokalnym Działem Prawnym firmy Goodyear 

lub z Działem ds. Zgodności i Etyki.
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KONFLIKT INTERESÓW POMIĘDZY 
FIRMĄ GOODYEAR A JEJ PRACOWNIKAMI
Goodyear oczekuje, że jego pracownicy będą podejmowali 
wszystkie działania i decyzje w sposób obiektywny i w 
najlepiej pojętym interesie firmy. Pracownicy Goodyeara, 
podczas wypełniania swoich obowiązków służbowych, nie 
mogą kierować się jakimikolwiek interesami osobistymi 
lub zewnętrznymi, które mogą kolidować lub faktycznie 
kolidują z ich pracą na rzecz najlepiej pojętego interesu firmy. 
Pracownicy Goodyeara powinni unikać sytuacji, w których 
ich powiązania lub możliwość uzyskania bezpośredniej lub 
pośredniej korzyści z relacji biznesowych pozostają w związku 
z działalnością Goodyeara. Ponadto pracownicy Goodyeara nie 
mogą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do 
jakiejkolwiek działalności firmy Goodyear ani przywłaszczać sobie 
należnych firmie korzyści biznesowych. Zabrania się również 
korzystania z należących do firmy majątku i informacji oraz z 
zajmowanego stanowiska dla osiągnięcia osobistych korzyści. 

Poniżej znajdują się przykłady konfliktów interesów: 
•   Bezpośrednie lub pośrednie tj. za pośrednictwem członków 

rodziny lub innych osób, posiadanie znacznych udziałów 
w  przedsiębiorstwie, którego Goodyear jest konkurentem, 
dostawcą, zleceniobiorcą, pełnomocnikiem, kontrahentem 
lub podwykonawcą, lub z którym w inny sposób prowadzi 
interesy; praca na rzecz takiego przedsiębiorstwa 
w charakterze dyrektora, szeregowego pracownika, 
konsultanta lub dystrybutora; a także bezpośrednie lub 
pośrednie przyjmowanie od takiego przedsiębiorstwa 
płatności, usług, pożyczek lub innych korzyści finansowych, 
których wartość wykracza poza wartość nominalną 
osiaganą z takiej działalności;

•   działanie na szkodę Goodyeara; wykorzystywanie 
stanowiska zajmowanego w firmie Goodyear w celu 
uniemożliwienia lub utrudnienia Goodyearowi działania 
konkurencyjnego, a także otrzymywanie niewłaściwego 
albo nielegalnego upominku, niewłaściwej albo nielegalnej 
prowizji, łapówki, płatności lub innych korzyści z tytułu 
transakcji zawartych przez firmę;

•   przekazywanie lub sprzedawanie poufnych informacji 
wewnętrznych lub wykorzystywanie ich w praktyce w 
taki sposób, aby osiągnąć korzyść osobistą z możliwości 
biznesowej lub zaoferowanej transakcji/transakcji 
biznesowej złożonej firmie Goodyear lub będącej wynikiem 
starań firmy;

•   pełnienie funkcji członka zarządu podmiotu 
konkurencyjnego wobec Goodyear, dostawcy, wykonawcy, 
przedstawiciela, klienta lub jakiejkolwiek jednostki, która 
utrzymuje z firmą Goodyear relację biznesową albo 
jednostki konkurencyjnej (pełnienie funkcji członka zarządu 
innej organizacji, w tym organizacji charytatywnej albo 
non-profit, może powodować konflikt interesów, dlatego 
należy omówić ten fakt z przełożonym).
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PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Mój szwagier jest ogrodnikiem i chce złożyć ofertę  
na pielęgnację zieleni dla zakładu, w którym pracuję. Co 
mam zrobić?

O: W zależności od Twojego stanowiska w zakładzie 
może zachodzić tu konflikt interesów (na przykład, 
jeśli jesteś kierownikiem zakładu lub jego dyrektorem 
finansowym, pracujesz w Dziale Zakupów lub 
nadzorujesz pracę ogrodników).

Jak tylko zdasz sobie sprawę z możliwego konfliktu 
interesów, powinieneś/aś skontaktować się z lokalnym 
Działem Prawnym. Prawnik pomoże Ci ustalić, czy 
zachodzi tu konflikt interesów, a także udokumentować 
sytuację. Ponadto należy:

•   ujawnić te informacje swojemu przełożonemu, 
powiadamiając go o zaistniałej sytuacji;

•   upewnić się, że pracownicy Działu Zakupów  
wiedzą o tej sytuacji, zanim kontrakt zostanie 
przydzielony; oraz

•   zapewnić, że nie będziesz mieć żadnego wpływu 
na decyzję dotyczącą wyboru ogrodnika oraz 
przyszłego wpływu na decyzję o zatrzymaniu lub 
zatrudnieniu ogrodnika w razie wyboru oferty 
Twojego szwagra.

Ważne jest, aby unikać zarówno faktycznego konfliktu 
interesów, jak i sytuacji stwarzających pozory konfliktu 
interesów.

W momencie, gdy pracownik dostrzeże możliwość powstania 
konfliktu interesów innej osoby z firmą Goodyear (najlepiej 
zanim taki konflikt faktycznie powstanie) jest on zobowiązany 
do poinformowania o tym lokalny Dział Prawny lub 
Generalnego Radcę Prawnego firmy Goodyear. Goodyear 
ma świadomość istnienia sytuacji granicznych, dlatego 
zobowiązuje się do pełnego i obiektywnego zbadania faktów 
i okoliczności w każdym zgłoszonym przypadku. W przypadku 
naruszeń pracownik będzie podlegać stosownym działaniom 
dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy i 
utratą świadczeń dodatkowych. 

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących 
dokumentach:

•   Polityka w zakresie konfliktu interesów

•   Polityka w zakresie konfliktu interesów dotycząca zarządu i 
członków kierownictwa firmy

•   Globalna polityka dot. utrzymywania bliskich kontaktów w 
miejscu pracy

•   Regulamin dot. wykorzystywania informacji poufnych do 
transakcji giełdowych
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PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Jestem przedstawicielem handlowym, a mój fundusz 
emerytalny jest obsługiwany przez podmiot zewnętrzny. 
Fundusz posiada udziały w wielu firmach, w tym w 
firmie jednego z moich kluczowych klientów będącego 
producentem oryginalnego sprzętu notowanym na 
giełdzie. Czy jest to zabronione na mocy Polityki w zakresie 
konfliktu interesów?

O: Powyższa sytuacja sama w sobie nie powoduje 
konfliktu wedle Polityki w zakresie konfliktu interesów 
Goodyear. W przypadku uzyskania wewnętrznych 
informacji poufnych, które miałyby wpływ na wartość 
udziałów w firmie tego producenta oryginalnego 
sprzętu, zabroniony jest obrót takimi udziałami; 
aby zasięgnąć więcej informacji w takiej sytuacji, 
należy zapoznać się z obowiązującym w Goodyear  
Regulaminem dot. wykorzystywania informacji 
poufnych do transakcji giełdowych. 

Ponadto przedstawiciele handlowi kluczowych klientów 
nie mogą prowadzić aktywnego obrotu udziałami tego 
klienta Goodyear. 

Podobnie jest w przypadku pracowników 
odpowiedzialnych za zakup towarów, którzy nie mogą 
prowadzić obrotu udziałami w firmach będących 
dostawcami, z którymi współpracują.

WRĘCZANIE I PRZYJMOWANIE 
PREZENTÓW/ZAPROSZEŃ NA 
WYDARZENIA ROZRYWKOWE
Upominki firmowe i zaproszenia na wydarzenia rozrywkowe 
w rozsądnych granicach są powszechnie stosowane do 
budowania pozytywnego wizerunku i wzmacniania relacji 
branżowych pomiędzy partnerami biznesowymi. Okazjonalne 
zapraszanie lub przyjmowanie zaproszeń do restauracji, 
przyjmowanie drobnych gadżetów firmowych albo udział 
w wydarzeniach sportowych lub kulturalnych mogą być 
w niektórych okolicznościach uznane za stosowne. Należy 
odnieść się do Zasad wręczania i przyjmowania upominków 
oraz kierować się zdrowym rozsądkiem, oceniając czy dany 
upominek, posiłek albo zaproszenie na imprezę kulturalno-
rozrywkową są stosowne, a w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących stosowności danego upominku, 
zaproszenia na wydarzenie kulturalno-rozrywkowe albo 
wydatku należy porozmawiać ze swoim przełożonym albo 
prawnikiem właściwym dla danej jednostki albo działu.

WARTO PAMIĘTAĆ

Upominki i zaproszenia na imprezy kulturalno-

rozrywkowe (otrzymywane, oferowane albo 

przyjmowane) należy zgłosić za pomocą 

formularza Zgłoszenia upominku/zaproszenia 

na imprezę kulturalno-rozrywkową w 

przypadkach, gdy jest to wymagane.
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PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czy jest dopuszczalne, aby dostawca zapłacił za moje 
bilety lotnicze, hotel lub za wstęp na konferencję, jeśli opłaca 
wydatki wszystkich uczestników? A jak będzie w przypadku, 
gdy w zamian za bycie prelegentem na konferencji 
dostawca oferuje pokrycie wszystkich moich wydatków?

O: Opłacenie przez dostawcę biletów lotniczych, 
hotelu lub uiszczenie opłaty za wstęp nie byłoby 
właściwe, nawet jeśli dostawca opłaca takie koszty 
w przypadku innych uczestników. Dostawca może 
uiścić opłatę rejestracyjną za udział w konferencji, 
jeśli wygłaszasz na niej wykład lub przedstawiasz 
prezentację. Niemniej jednak firma Goodyear powinna 
opłacić wszystkie Twoje koszty podróży, takie jak 
bilet lotniczy, wynajem samochodu czy pobytu 
w hotelu. Wyjątek może stanowić przedstawianie 
prezentacji na konferencji sponsorowanej albo 
organizowanej przez niezależne (niebędące klientem ani 
dostawcą) stowarzyszenie, na przykład Amerykańskie 
Stowarzyszenie Prawników (American Bar Association), 
Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (American 
Marketing Association) albo instytucję edukacyjną lub 
badawczą. Takie stowarzyszenie albo taka instytucja 
może pokryć koszty zakwaterowania w hotelu. Przed 
wyrażeniem zgody na przedstawienie prezentacji na 
jakiejkolwiek konferencji należy skontaktować się z 
lokalnym Działem Prawnym w celu ustalenia innych 
ewentualnych wymogów.

UPOMINKI
Pracownicy mogą wręczać upominki dostawcom, klientom 
albo innym osobom, z którymi współpracuje albo może 
współpracować Goodyear, a także je przyjmować, pod 
warunkiem że taki upominek spełnia wszystkie niżej 
wymienione kryteria: 

•   wartość upominku nie przekracza 100 USD; 

    przyjęcie większego upominku o wartości do 250 
USD może zostać zatwierdzone przez przełożonych 
pierwszego i drugiego szczebla danego pracownika; 

    upominek o wartości powyżej 250 USD wymaga 
uzyskania zgody Prezesa albo wybranego członka 
kierownictwa i Zastępcy Generalnego Radcy Prawnego 
w danym regionie;

•   upominek nie stanowi środków pieniężnych ani 
ich ekwiwalentu, np. bonów prezentowych, kart 
podarunkowych albo płatności elektronicznych 
dokonanych za pośrednictwem witryn takich jak PayPal, 
Zelle albo WeChat Pay (upominki stanowiące środki 
pieniężne albo ich ekwiwalenty są całkowicie zabronione);

•   wręczany przedmiot stanowi zwyczajowy upominek i w 
żadnym razie nie zostanie uznany przez obdarowanego 
lub osobę postronną za kosztowny, niewłaściwy lub 
niestosowny;

•   upominek nie będzie wiązał się z powstaniem 
zobowiązania po stronie darczyńcy lub obdarowanego; 

•   upominek nie spowoduje żadnych specjalnych 
lub preferencyjnych relacji pomiędzy darczyńcą a 
obdarowanym; 

•   upominek spełnia wymogi wszelkich dodatkowych 
szczególnych ograniczeń ustanowionych przez lokalne 
kierownictwo firmy Goodyear;

•   wręczone upominki zostały zgłoszone w odpowiednim 
zgłoszeniu wydatków i są finansowane przez firmę 
Goodyear; oraz

•   upominek nie narusza w inny sposób wewnętrznych 
zasad obowiązujących stronę wręczającą albo otrzymującą 
upominek.

WARTO PAMIĘTAĆ

Należy zapoznać się z częścią zatytułowaną 

Upominki, podróże, posiłki i zaproszenia 

na imprezy kulturalno-rozrywkowe dla 

urzędników spoza USA na str. 23 oraz 

Upominki, podróże, posiłki i zaproszenia 

na imprezy kulturalno-rozrywkowe dla 

urzędników państwowych z USA na str. 25.
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WARTO PAMIĘTAĆ

Upominki oraz zaproszenia na imprezy 

kulturalno-rozrywkowe przekazywane 

urzędnikom państwowym również podlegają 

stosownym zapisom Zasad przeciwdziałania 

korupcji obowiązujących w Goodyear.

Przykładowe przedmioty stanowiące powszechnie 
akceptowalne upominki to m.in.:

•   standardowe gadżety promocyjne lub reklamowe, takie  
jak długopisy, kubki albo odzież z nadrukiem nazwy lub 
logo firmy;

•   kosze owoców oraz produkty spożywcze; oraz

•   kwiaty i rośliny doniczkowe.

Pracownikom nie wolno zabiegać o upominki od klientów 
albo dostawców. Muszą też odmówić przyjęcia upominku 
albo zwrócić go, jeśli upominek nie spełnia zasad polityki 
firmy. Jeśli taka odmowa albo zwrot spowodowałyby zerwanie 
istotnych dla firmy relacji biznesowych, otrzymany upominek 
należy niezwłocznie przekazać Zastępcy Generalnego 
Radcy Prawnego w danym regionie albo odpowiedzialnego 
za wsparcie danego biznesu w celu rozpatrzenia sprawy i 
podjęcia ostatecznej decyzji co do sposobu rozporządzania 
tym upominkiem.

ROZRYWKA
Pracownicy mogą zapraszać oraz przyjmować zaproszenia od 
dostawców, klientów oraz innych osób, z którymi prowadzą 
lub mogą prowadzić interesy do restauracji lub na imprezy 
rozrywkowe, pod warunkiem że rozrywka ta spełnia wszystkie 
niżej wymienione kryteria:

•   rozrywka ma charakter zwyczajowy i w żadnym razie nie 
zostanie uznana przez obdarowanego lub osobę postronną 
za kosztowną, niewłaściwą lub niestosowną;

•   udział w rozrywce nie będzie wiązał się z powstaniem 
zobowiązania po stronie darczyńcy lub obdarowanego;

•   udział w rozrywce nie spowoduje powstania specjalnych 
lub uprzywilejowanych relacji pomiędzy darczyńcą a 
obdarowanym;

•   w wydarzeniu bierze udział klient lub dostawca finansujący 
lub przyjmujący zaproszenie na posiłek lub rozrywkę;

•   wydarzenie odbywa się w miejscu odpowiednim dla 
rozmów biznesowych;

•   rozrywka spełnia wymogi wszelkich dodatkowych 
ograniczeń ustanowionych przez lokalne kierownictwo 
Goodyear;

•   rozrywka została wykazana w dokumentacji finansowej, a 
koszty zostaną poniesione przez firmę Goodyear; oraz

•   rozrywka nie narusza polityki wewnętrznej organizacji 
darczyńcy i obdarowanego.

WARTO PAMIĘTAĆ

Oferując lub przyjmując zaproszenie do 

udziału w imprezie kulturalno-rozrywkowej 

pamiętaj o następujących zasadach:
•   w wydarzeniu musi wziąć udział zarówno 

osoba wręczająca, jak i otrzymująca 

zaproszenie;
•   wartość zaproszenia na imprezę kulturalno-

rozrywkową musi być rozsądna; 
•   wydarzenie musi odbywać się w miejscu 

odpowiednim dla załatwiania spraw 

biznesowych; oraz
•   wydarzenie nie może mieć charakteru 

obraźliwego, seksualnego lub sprzecznego 

z naszym zobowiązaniem do zachowania 

wzajemnego szacunku.



33



OCHRONA NASZEJ DZIAŁALNOŚCI I MAJĄTKU

34

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Dostawca zaprosił mnie i innych liderów z branży na 
partię golfa. Czy mogę wziąć w niej udział?

O: Należy pamiętać, że udział w stosownych imprezach 
kulturalno-rozrywkowych opłacanych przez dostawców 
powinien mieć charakter sporadyczny, a dostawca 
ten również powinien brać w nich udział. Dostawca 
nie może pokryć żadnych kosztów podróży ani 
zakwaterowania związanych z danym wydarzeniem. 
Należy mieć świadomość ograniczeń wynikających z 
polityki dotyczącej upominków w przypadku wręczania 
podczas spotkania jakichkolwiek przedmiotów. 
Jeżeli w danym czasie trwa negocjowanie umowy 
z tym dostawcą, należy ustalić wspólnie ze swoim 
przełożonym, czy udział w danej imprezie będzie 
stosowny. W przypadku udziału w imprezie podmiotów 
konkurencyjnych lub w razie pytań należy skonsultować 
się z Biurem ds. Zgodności i Etyki albo lokalnym Działem 
Prawnym przed przyjęciem zaproszenia.

Przykłady dopuszczalnych imprez kulturalno-rozrywkowych 
obejmują:

•   poczęstunek przed spotkaniem biznesowym, w jego 
trakcie oraz po jego zakończeniu;

•   posiłki przed spotkaniem biznesowym, w jego trakcie oraz 
po jego zakończeniu lub w innych okolicznościach, gdy są 
związane z działalnością firmy;

•   sporadyczne zaproszenia związane z prowadzeniem 
interesów, do udziału w takich wydarzeniach jak imprezy 
sportowe lub kulturalne.

Niniejsza polityka nie dotyczy podróży motywacyjnych ani 
programów premiowych dla przedstawicieli handlowych/
dystrybutorów współpracujących z firmą Goodyear. Przed 
zaoferowaniem udziału w takiej podróży lub programie taką 
kwestię powinien zweryfikować lokalny Dział Prawny. 

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących 
dokumentach:

•   Zasady wręczania i przyjmowania upominków

•   Formularz Arkusza kontrolnego dotyczącego upominków i 
zaproszeń na imprezy kulturalno-rozrywkowe

•   Zasady przeciwdziałania korupcji

•   Międzynarodowy przewodnik operacyjny dotyczący zgodności 
z zasadami przeciwdziałania korupcji

•   Polityka w zakresie konfliktu interesów
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REKOMENDOWANIE DOSTAWCÓW, 
KLIENTÓW ALBO INNYCH OSÓB
Goodyear zasadniczo nie traktuje preferencyjnie wyrobów czy 
usług, z których korzysta ani osób czy przedsiębiorstw, które je 
wytwarzają i dostarczają. 

Należy uzyskać zgodę Działu ds. Praw Własności Intelektualnej, 
Globalnego Działu Komunikacji oraz Wiceprezesa pełniącego 
funkcję Dyrektora ds. Zakupów w celu (i) uzyskania 
możliwości wykorzystania jakichkolwiek nazw, znaków lub 
logo naszej korporacji w reklamie lub promocji innej firmy; 
(ii) zaoferowania albo udzielenia jakichkolwiek rekomendacji 
dotyczących wydarzenia, produktu albo usługi; bądź (iii) 
zawarcia jakiejkolwiek umowy, która obejmuje wystawienie  
rekomendacji lub polecenie innej firmy przez  Goodyear. 

Podobnie zabronione jest wykorzystywanie zajmowanego 
stanowiska lub powiązania z firmą Goodyear w wypadku, gdy 
udziela się prywatnego wsparcia wydarzenia, produktu lub 
usługi dostawcy albo klienta z wyjątkiem sytuacji, w których 
uzyskano uprzednią zgodę na podjęcie takich działań od 
Działu ds. Praw Własności Intelektualnej, Globalnego Działu 
Komunikacji oraz Wiceprezesa pełniącego funkcję Dyrektora  
ds. Zakupów. 

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących 
dokumentach:

•   Zasady dot. rekomendowaniadostawców, klientów oraz 
innych podmiotów

•   Wytyczne dotyczące korzystania z mediów społecznościowych 
oraz Internetu
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WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW FIRMY
Goodyear zapewnia różne zasoby i programy (np. laptopy, 
urządzenia przenośne, materiały biurowe, narzędzia, telefony, 
kopiarki, karty kredytowe, samochody), które umożliwiają 
wykonywanie obowiązków służbowych na rzecz firmy. 
Wszyscy zatem ponosimy odpowiedzialność za uważne, 
efektywne i właściwe korzystanie z wszelkich środków i 
zasobów przydzielonych nam w celu wykonywania pracy, 
i dlatego mamy obowiązek bezwzględnie chronić je przed 
nieprawidłowym użyciem, uszkodzeniem, kradzieżą lub utratą. 

Dozwolone jest korzystanie w ograniczonym zakresie z 
zasobów lub programów Goodyear do celów prywatnych, 
jeżeli wykorzystanie to: 

•   jest sporadyczne;

•   nie skutkuje kosztami przekraczającymi  symboliczne 
koszty i o charakterze pobocznym; oraz

•   jest zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami 
prawa, niniejszym Kodeksem i innymi zasadami firmy. 

Nie wolno korzystać z zasobów Goodyear w celu prowadzenia 
działalności zewnętrznej wobec firmy. 

W Goodyear obowiązują surowe zasady bezpieczeństwa 
dotyczące korzystania przez pracowników z zasobów 
technologii informatycznych („zasobów IT”). Nieprzestrzeganie 
wymogów wynikających z tych zasad może spowodować 
naruszenie bezpieczeństwa systemów firmy, co może zakłócić 
jej działalność. W Goodyear zabronione jest wykorzystywanie 
firmowych komputerów, urządzeń mobilnych i systemów 
poczty elektronicznej w celu odbierania, tworzenia albo 
przekazywania niezgodnych z prawem lub niestosownych 
materiałów (np. wiadomości o charakterze pornograficznym, 
dyskryminującym, obraźliwym lub napastliwym). Wszelkie 
pytania dotyczące właściwego wykorzystywania zasobów 
IT należy kierować do lokalnego Działu Prawnego, Działu ds. 
Praw Własności Intelektualnej w Akron, odpowiedniego Działu 
IT albo Globalnego Działu Zarządzania Bezpieczeństwem IT 
Goodyear w Akron (należy przesłać wiadomość e-mail na adres 
„itsupport_email@goodyear.com”). 
 

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących 
dokumentach:

•   Polityka dot. dozwolonego wykorzystania zasobów IT

•   Wytyczne dotyczące korzystania z mediów społecznościowych 
oraz Internetu

•   Polityka w zakresie konfliktu interesów

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Kieruję zewnętrzną drużyną  sportową i chcę 
zaktualizować witrynę poświęconą tej drużynie na 
komputerze służbowym, a także sporządzić i wydrukować 
kopie harmonogramu. Czy to jest problem?

O: Goodyear rozumie, że pracownicy będą 
sporadycznie mieć potrzebę skorzystania z wyposażenia 
firmy (np. kopiarek, telefonu, komputera bądź 
urządzenia mobilnego, poczty elektronicznej, Internetu 
itp.) do celów prywatnych. 

Polityka firmy Goodyear dotycząca właściwego 
korzystania z mienia firmy stanowi, że:

•   wykorzystanie zasobów firmy do celów prywatnych 
jest dozwolone w ograniczonym zakresie, co oznacza 
sporadyczne korzystanie z telefonów, kopiarek, 
komputerów i urządzeń peryferyjnych; oraz

•   niezależnie od sposobu ich wykorzystania zasoby  
te mogą być użyte wyłącznie do realizacji zgodnych 
z prawem i etycznych działań oraz zgodnie z 
polityką firmy.

Nie wolno wykorzystywać zasobów firmy w celu 
prowadzenia działalności zewnętrznej wobec firmy, 
działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy 
Goodyear ani by angażować się w działania, które 
stanowią naruszenie zasad niniejszego Kodeksu albo 
jakiejkolwiek polityki.
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INNE GLOBALNE PRAKTYKI BIZNESOWE 

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I 
PRAWO ANTYMONOPOLOWE
WPROWADZENIE
Goodyear podejmuje działania mające na celu zapewnienie 
przestrzegania przepisów dotyczących ochrony konkurencji i 
prawa antymonopolowego na całym świecie. Pojęcia „prawo 
antymonopolowe” lub „prawo ochrony konkurencji” odnoszą 
się do przepisów prawa cywilnego i karnego regulujących 
prowadzenie działalności gospodarczej. Przepisy te promują 
aktywną, wolną i otwartą konkurencję na rynku. Zwykłe 
decyzje biznesowe, dotyczące cen, warunków sprzedaży, zasad 
postępowania z dostawcami lub klientami, sprzedaży lub 
zakupu środków lub przedsiębiorstw oraz wiele innych spraw, 
mogą nieść za sobą duże ryzyko z punktu widzenia prawa 
antymonopolowego lub przepisów dotyczących ochrony 
konkurencji. 

Prawo ochrony konkurencji jest z całą mocą egzekwowane 
we wszystkich krajach świata. Sankcje za naruszenia mogą 
być bardzo surowe i obejmują nałożenie na spółki i osoby 
fizyczne wysokich kar finansowych oraz innych kar, z karą 
pozbawienia wolności osób fizycznych włącznie. Złamanie 
tych przepisów może doprowadzić do zrujnowania kariery 
zawodowej pracownika, a jednocześnie niekorzystnie wpłynąć 
na interesy koncernu Goodyear. Z tego powodu niezwykle 
ważne jest zapoznanie się z tymi przepisami, ponieważ dotyczą 
one wykonywania obowiązków służbowych i pełnieniu funkcji 
w firmie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Podczas kolacji na spotkaniu stowarzyszenia 
branżowego przedstawiciele handlowi kilku 
konkurencyjnych firm zaczęli rozmawiać o obszarach 
swojej działalności oraz o różnych rodzajach klientów, 
z którymi mają do czynienia. Jeden z nich zasugerował, 
że każda z obecnych firm mogłaby obsługiwać różną 
kategorię klientów na tych obszarach. Co powinienem 
zrobić w tej sytuacji?

O: Udział w takiej rozmowie jest zabroniony, ponieważ 
uczestnicy dyskutują o tym, jak rozdzielić kategorie 
klientów pomiędzy konkurentami, co narusza przepisy 
dotyczące ochrony konkurencji. W tej sytuacji musisz 
jasno powiedzieć, że nie będziesz uczestniczyć w tego 
rodzaju działaniach. Należy przeprosić wszystkie osoby 
zasiadające przy stole, a następnie opuścić spotkanie. 
Należy niezwłocznie zgłosić tę sytuację Generalnemu 
Radcy Prawnemu firmy Goodyear, Zastępcy 
Generalnego Radcy Prawnego albo do lokalnego Działu 
Prawnego. W takiej albo podobnej sytuacji podczas 
spotkania należy poprosić o odnotowanie opuszczenia 
spotkania w protokole spotkania.
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ZABRONIONE PRAKTYKI I KARY ZA  
ICH STOSOWANIE
Niniejsza część Kodeksu zawiera „listę kontrolną” głównych 
zagadnień z zakresu prawa ochrony konkurencji. W przypadku 
problemów związanych z tymi przepisami należy niezwłocznie 
zwrócić się o pomoc do lokalnego Działu Prawnego. 

W Stanach Zjednoczonych i w innych jurysdykcjach zakazane 
jest zawieranie porozumień i umów, nawiązywanie współpracy 
i wchodzenie w zmowę, w sposób formalny bądź nieformalny, 
w celu ograniczenia handlu. To ogólne ograniczenie dotyczy 
sposobu prowadzenia działalności przez konkurentów 
rynkowych i nawiązywanych przez nich relacji. Z uwagi 
na liczbę, poziom złożoności i stopień integracji naszych 
przedsiębiorstw, konieczne jest, aby pracownicy wiedzieli, kto 
faktycznie jest naszym konkurentem. Konkurentami Goodyeara 
nie są po prostu inni producenci opon lub producenci z branży 
chemicznej. W przypadku wielu konkurentów sprawa jest 
oczywista, należy jednak pamiętać, że klient,  dystrybutor 
lub dostawca związany z jednym przedsiębiorstwem 
może być konkurentem dla innego przedsiębiorstwa. Na 
przykład klient naszej jednostki biznesowej zajmującej 
się produkcją opon mógłby być konkurentem w stosunku 
do naszych jednostek biznesowych zajmujących się 
dystrybucją albo sprzedażą detaliczną. Z tego względu, w 
czasie prowadzenia interesów z klientami, dostawcami i 
konkurentami, należy ściśle przestrzegać opisywanych tu 
przepisów i regulacji. Te same zakazy stanowią podstawę 
niemal wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
konkurencji w innych krajach i jurysdykcjach, np. w Unii 
Europejskiej, Australii, Chinach, Japonii, Indiach i Brazylii.

Poniższe praktyki są niezgodne z prawem na mocy 
przepisów prawa Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów i 
jurysdykcji, a tym samym są zakazane w Goodyear:

•   Porozumienia, umowy lub zmowy, niezależnie od 
tego, czy mają one charakter formalny czy nieformalny, 
mające na celu ustalenie cen, manipulowanie 
ofertami przetargowymi, a także porozumiewanie się z 
konkurentami co do cen lub podejmowanie działań z 
zamiarem wywarcia wpływu na ceny, takich jak sygnały 
cenowe lub stabilizowanie cen;

    zakaz ten dotyczy wszystkich aspektów cen, jak 
również wszelkich innych warunków sprzedaży, w 
tym: czynników i formuł ustalania cen, warunków 
kredytowania, zniżek, rabatów, reklam, gwarancji, marż 
zysku czy kosztów;

    zgodnie z postanowieniami niniejszego Kodeksu 
i innych zasad Goodyear sprzeczna z polityką 
firmy Goodyear jest wymiana z konkurentami, 
otrzymywanie od nich albo przekazywanie im 
cenników lub innych informacji dotyczących cen 
lub warunków sprzedaży.

•   Porozumienia, umowy lub zmowy z konkurentami, w 
celu podziału, lub przydzielenia klientów, dostawców, 
terytoriów lub produktów, w tym z przedstawicielami 
handlowymi i franczyzobiorcami na rynkach, na których 
prowadzą działalność punkty sprzedaży detalicznej 
Goodyeara. 

•   Zawieranie porozumień lub wchodzenie w zmowy z 
zamiarem zmniejszenia lub ograniczenia produkcji lub 
wydajności.

•   Zawieranie porozumień lub wchodzenie w zmowy 
z jakimkolwiek osobami z zamiarem zbojkotowania 
wybranych klientów lub odmówienia im sprzedaży 
wyrobów, zbojkotowania lub odmówienia dokonania 
zakupu u wybranych dostawców lub wejście w zmowę z 
jednym konkurentem przeciwko innemu konkurentowi.

OGRANICZENIA W KONTAKTACH Z 
KONKURENTAMI
Kontakty z konkurentami do których czasem może dochodzić 
rodzą ryzyko  w kontekście przepisów dotyczących ochrony 
konkurencji. Dlatego też należy ograniczyć kontakt 
z konkurentami w rozsądnym zakresie. Nie wolno 
także omawiać żadnych informacji o znaczeniu 
konkurencyjnym z żadnym konkurentem. 
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ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ 
W ORGANIZACJACH BRANŻOWYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW
Wiele postępowań antymonopolowych zostało wszczętych w 
związku z zachowaniem uczestników spotkań stowarzyszeń 
branżowych, zarówno podczas oficjalnych sesji, jak i podczas 
związanych z nimi spotkań towarzyskich. Z uwagi na te 
zagrożenia zawsze należy zachować ostrożność podczas 
udziału w spotkaniach stowarzyszeń branżowych.
 
Jeżeli pracownik zamierza wziąć udział w spotkaniu 
jakiegokolwiek stowarzyszenia branżowego:

1)  Goodyear musi być członkiem takiego stowarzyszenia 
albo konieczne jest uzyskanie specjalnej zgody od 
lokalnego Działu Prawnego; oraz

2)  jeżeli w spotkaniu będą uczestniczyć konkurenci, prawnik 
Goodyear musi być obecny na spotkaniu, albo musi on 
zweryfikować zaproponowany program spotkania ORAZ 
należy mieć ukończone szkolenie poświęcone zgodności z 
przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji.

Jeśli podczas spotkania organizacji branżowej lub 
innego spotkania usłyszysz treści potencjalnie 
zagrażające konkurencyjności firmy, trzeba 
bezzwłocznie opuścić takie spotkanie. Należy również 
domagać się, aby odnotowano wyjście ze spotkania 
w protokole ze spotkania, a także niezwłocznie zgłosić 
ewentualny incydent do lokalnego Działu Prawnego.

RELACJE Z KLIENTAMI I DOSTAWCAMI 
W ŚWIETLE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH 
OCHRONY KONKURENCJI
Przepisy prawa dotyczące ochrony konkurencji regulują zasady 
postępowania w bieżącej współpracy z klientami i dostawcami. 
Oprócz obowiązujących w Stanach Zjednoczonych zakazów 
dotyczących pewnych praktyk o charakterze monopolistycznym 
istnieją inne amerykańskie przepisy zakazujące dyskryminacji 
cenowej pomiędzy klientami, jeżeli takie postępowanie może 
niekorzystnie wpłynąć na konkurencję. 

WARTO PAMIĘTAĆ

Przepisy prawa i zasady dotyczące ich 

egzekwowania mogą znacznie się różnić w 

zależności od kraju oraz ulegać zmianom. 

Zachowania akceptowalne obecnie mogą 

stanowić problem w przyszłości. Na przykład 

organy regulacyjne w pewnym kraju ostatnio 

wprowadziły zmiany do swoich zasad i 

przeprowadziły weryfikację wszystkich spółek 

w branży pod kątem długotrwałych praktyk 

motywacyjnych pomiędzy producentami 

opon a przedstawicielami handlowymi. Po 

weryfikacji firma Goodyear zapłaciła karę w 

wysokości 2 mln $ i poniosła znaczne koszty 

związane z postępowaniem wyjaśniającym. 

Główny wniosek: należy na bieżąco 

zapoznawać się z przepisami ustawowymi 

i wykonawczymi oraz zapewniać regularną 

weryfikację prawną programów.
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Praktyki, które budzą poważne wątpliwości pod kątem prawa 
ochrony konkurencji oraz wymagają oceny i porady lokalnego 
Działu Prawnego, to między innymi: 

•   minimalne i maksymalne ceny odsprzedaży – zmuszanie 
albo próba zmuszenia klienta do reklamowania (w formie 
drukowanej bądź w Internecie) lub sprzedaży naszego 
produktu po określonej cenie albo niereklamowania i 
niesprzedawania naszych produktów poniżej albo powyżej 
określonej ceny; 

•   próba ograniczenia zasięgu terytorialnego lub rynkowego 
działalności klienta lub dystrybutora albo wspieranie 
jednego klienta w działaniach mających na celu 
zablokowanie wejścia innego klienta na jego terytorium;

•   dyskryminacja w odniesieniu do ceny (bezpośredniej lub 
pośredniej), reklamy lub innych usług pomiędzy klientami;

•   wymaganie od klienta dokonania zakupu jednego 
produktu, aby mógł otrzymać inny produkt;

•   wymaganie wyłączności od klienta, dystrybutora lub 
dostawcy; 

•   wymaganie od dostawcy zakupu produktów lub usług  
od firmy Goodyear jako warunku zawarcia umowy  
dostawy; lub

•   oferowanie zniżek, upominków motywacyjnych albo 
punktów do uzyskania nagród lub w ramach innych 
programów w celu umożliwienia sprzedaży produktów 
dystrybutorom bądź punktom sprzedaży detalicznej lub 
wprowadzenia produktów na rynek za ich pośrednictwem.

Ze względu na newralgiczny charakter tych relacji w ramach 
przepisów dotyczących ochrony konkurencji polityka i  
praktyka Goodyeara odnosząca się do naszych klientów, 
dostawców i kanałów dystrybucji, jak również zmiany tych 
zasad, muszą zostać sprawdzone przez lokalny Dział Prawny 
przed ich wdrożeniem.

OCENA FUZJI, PRZEJĘĆ I SPÓŁEK TYPU  
JOINT-VENTURE
Przepisy dotyczące ochrony konkurencji regulują także różne 
formy łączenia się jednostek gospodarczych, takie jak fuzje, 
przejęcia, zbywanie składników majątku lub spółek albo 
rozporządzanie nimi oraz tworzenie spółek typu joint-venture 
lub sojuszy strategicznych. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
rozmów lub negocjacji dotyczących tego typu transakcji 
należy zwrócić się do lokalnego Działu Prawnego o wydanie 
opinii w sprawie dopuszczalności proponowanej transakcji 
w świetle obowiązujących przepisów prawa, konieczności jej 
zaewidencjonowania i powzięcia innych działań lub środków 
ostrożności w trakcie negocjacji, analizy due diligence i 
poszczególnych etapów procesu zawierania umowy.

WYRAŻAJ SIĘ PRECYZYJNIE I NIE PRZESADZAJ
W ramach dochodzenia lub postępowania sądowego na 
mocy przepisów ochrony konkurencji firma Goodyear 
może być zobowiązana do przedłożenia drugiej stronie 
albo organowi państowemu wszelkich dokumentów 
firmowych, w tym wiadomości e-mail oraz innych 
dokumentów i danych przechowywanych w formie 
elektronicznej na komputerach lub urządzeniach 
mobilnych. Dokumenty wewnętrzne, takie jak notatki, 
wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe, rozmowy na 
czacie bądź inne wiadomości na urządzeniu mobilnym, 
które zawierają stwierdzenia mające na celu wyłącznie 
wyolbrzymienie, podkreślenie, żart lub sprowokowanie 
odpowiedzi odbiorcy (np. „zdominuj, zniszcz, zgnieć lub zabij 
konkurencję”), mogą działać na niekorzyść firmy Goodyear i jej 
pracowników. Z tego względu należy ostrożnie i precyzyjnie 
formułować takie wiadomości, w tym wiadomości e-mail, 
aby treść tych wiadomości oraz wynikające z nich działania 
nie mogły zostać błędnie zinterpretowane, nawet poza 
kontekstem. Przed wysłaniem należy czytać z uwagą każdą, 
nawet najbardziej rutynową wiadomość czy inne informacje, 
aby być spokojnym o to, co zostało napisane. Dodatkowe 
szczegółowe informacje można znaleźć w części zatytułowanej 
Właściwa komunikacja na str. 48.

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących 
dokumentach:

•   Przewodnik EU w zakresie  zbierania i używania informacji 
rynkowych i ustalania cen

•   Wytyczne dotyczące gromadzenia informacji w ramach 
wywiadu konkurencyjnego

•   Wytyczne dotyczące współpracy w ramach TireHub
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EKSPORT I IMPORT 
Globalny charakter działalności Goodyeara nakłada na firmę 
obowiązek przestrzegania obszernego zakresu ustaw i regulacji 
związanych z działalnością transgraniczną, w tym m.in.:

•   przepisów podatkowo-celnych w zakresie wyceny 
towarów, deklaracji celnych, odprawy celnej i opłat celnych;

•   przepisów dot. kontroli obrotu dewizowego; 

•   amerykańskich przepisów dot. kontroli eksportu i 
transakcji zagranicznych, które regulują eksport i reeksport 
amerykańskich towarów lub technologii i nakładają 
ograniczenia lub inne restrykcje w stosunku do pewnych 
państw, osób prawnych i fizycznych; 

•   amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach 
korupcyjnych (ang. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), 
brytyjskiej Ustawy antykorupcyjnej (ang. Bribery Act) bądź 
przepisów antykorupcyjnych obowiązujących w innych 
krajach (patrz część dotycząca przeciwdziałaniu korupcji od 
str. 18);

•   zasad zakazujących uczestnictwa i współpracy przy 
wprowadzaniu czy wspierania międzynarodowych 
restrykcji ekonomicznych, w których nie uczestniczą Stany 
Zjednoczone; 

•   zasad zakazujących prania pieniędzy i regulacje związane z 
wymogami sprawozdawczości dla określonych transakcji; 
oraz

•   skomplikowanych i często kolidujących ze sobą przepisów 
prawa innych krajów.

WARTO PAMIĘTAĆ

Amerykańskie przepisy dot. kontroli 

eksportu i sankcji mogą mieć zastosowanie 

w wielu codziennych sytuacjach, w tym w 

szczególności w przypadku:
•   zatrudniania lub przenoszenia 

pracowników, w tym do pracy w 

określonych obiektach Goodyear;

•   wizyty w obiektach firmy Goodyear  

przez osoby związane z Goodyear albo 

osoby trzecie;

•   nabywania surowców, usług bankowych 

albo w związku z dostawami lub usługami 

świadczonymi przez kontrahentów; 

•   opracowywania opon dla wojska; 

•   przekazywania danych do innych jednostek 

biznesowych Goodyear; oraz

•   płatności (w tym zwrotu kosztów lub spłat 

kredytów) dokonywanych przez klientów 

bądź dostawców albo na ich rzecz.

Należy pamiętać, że w innych krajach czy 

regionach także mogą obowiązywać programy 

kontroli eksportu lub sankcji.
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Z uwagi na to, że Goodyear odpowiada za działania swoich 
agentów i przedstawicieli niebędących pracownikami firmy, 
wszelkie ustalenia dotyczące korzystania z usług agentów i 
przedstawicieli handlowych w transakcjach eksportowych 
muszą posiadać formę pisemnych umów zatwierdzonych przez 
lokalny Dział Prawny, a sami przedstawiciele i inne Osoby trzecie 
poddawane weryfikacji muszą zostać odpowiednio zweryfikowani 
pod kątem Zasad przeciwdziałania korupcji obowiązujących w 
Goodyear. Goodyear dąży do tego, by wszyscy jego pracownicy, 
agenci i przedstawiciele ściśle przestrzegali wszelkich mających 
zastosowanie regulacji podatkowych oraz przepisów dotyczących 
importu i eksportu. W szczególności wszystkie importowane 
towary/materiały muszą być precyzyjnie wycenione na wszystkich 
fakturach i deklaracjach importowych, zaś dokumenty składane we  
wszystkich instytucjach państwowych , w tym wszelkie dokumenty 
wymagane przez instytucje podatkowe, muszą być sporządzone 
prawidłowo. Aby uzyskać poradę na temat przepisów dotyczących 
importu i eksportu obowiązujących w danej jednostce, należy 
skontaktować się z lokalnym Działem Prawnym.

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących 
dokumentach:

•   Strona internetowa Goodyear U.S. Export and Foreign 
Transaction Controls firmy Goodyear dotycząca kontroli 
eksportu z USA oraz transakcji zagranicznych

•   Umowa o zachowaniu poufności dla odwiedzających obiekty 
firmy Goodyear

•   Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie 
Goodyear

•   Międzynarodowy przewodnik operacyjny dotyczący zgodności 
z zasadami przeciwdziałania korupcji

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Jan stoi w obliczu cięć budżetowych na koniec roku. 
Aby odroczyć wykazanie wydatków, Jan prosi dostawcę o 
wystawienie firmie Goodyear rachunku za pewne urządzenie 
o kilka dni później, aby zakup można było zarejestrować w 
następnym roku. Dostawca otrzyma zapłatę, a dział Jana 
zmieści się w budżecie. Czy to właściwe?

O: Nie. Koszty należy wykazywać w tym samym okresie, w 
którym otrzymane zostały powiązane z nimi produkty lub 
usługi. Nigdy nie wolno opóźniać lub celowo wykazywać 
nieprawidłowych, niekompletnych lub wprowadzających 
w błąd informacji dotyczących transakcji.

DOKUMENTACJA FINANSOWA, 
PRZEKAZANIE INFORMACJI 
DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ, 
RACHUNKOWOŚĆ, KONTROLA 
WEWNĘTRZNA I AUDYTY
Aby podejmować odpowiedzialne decyzje w firmie, Goodyear 
korzysta z dokładnych informacji i rzetelnie prowadzonej 
ewidencji. Ewidencja stanowi fundament, na którym 
Goodyear opiera proces zarządzania działalnością, proces 
oceny i wywiązywania się ze swoich zobowiązań wobec 
akcjonariuszy, klientów, pracowników, dostawców i innych 
partnerów biznesowych, jak również po to, aby działać zgodnie 
z wymaganiami sprawozdawczości podatkowej i finansowej, 
w tym także w zakresie publikowanych infomacji. W związku z 
tym pracownicy muszą:

•   prowadzić księgi, ewidencję i konta w zgodzie z wymogami 
oragnów i prawa oraz ogólnie przyjętymi zasadami 
rachunkowości;

•   przestrzegać norm i przepisów przyjętych w Goodyearze 
w zakresie rachunkowości, jak również systemu kontroli 
wewnętrznej Goodyeara;

•   rejestrować i raportować wszelkie informacje bezzwłocznie, 
dokładnie, wyczerpująco i rzetelnie;

•   zapewniać ujawnianie pełnych, rzetelnych, dokładnych, 
terminowych i zrozumiałych informacji w sprawozdaniach i 
dokumentach, które firma Goodyear składa lub przedkłada 
amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i 
Giełd (Securities and Exchange Commission), innym 
giełdom papierów wartościowych bądź innym 
agencjom rządowym, a także we wszelkich publicznych 
komunikatach wydawanych przez Goodyear;

•   zapewnić, że wszystkie wprowadzone pozycje księgowe 
i mające z nimi związek ujawnione informacje natury 
finansowej dokładnie oddają prawdziwą naturę 
przedmiotowych transakcji lub zdarzeń;

•   nie tworzyć w imieniu firmy na żaden cel jakichkolwiek 
funduszy, aktywów lub wierzytelności nieujawnionych lub 
nierejestrowanych; oraz

•   podpisywać jedynie dokumenty, co do których nie mamy 
podejrzeń, że nie są dokładne i zgodne z prawdą.
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Pracownicy chcący zgłosić swoje wątpliwości odnośnie 
podejrzanych czynności księgowych lub audytowych, 
lub którzy odkryli lub podejrzewają oszustwo mogą 
dokonać zgłoszenia do Wiceprezesa i Głównego Audytora 
Wewnętrznego albo za pośrednictwem Goodyear Integrity 
Hotline. Zgłoszeń tego rodzaju można dokonać anonimowo.

Dodatkowe informacje można znaleźć w następującym 
dokumencie: 

•   Korporacyjna polityka w zakresie oszustw

ZABEZPIECZENIE WŁASNOŚCI 
INTELEKTUALNEJ I DANYCH 
OSOBOWYCH

OCHRONA TAJEMNICY HANDLOWEJ I 
INFORMACJI POUFNYCH
Goodyear posiada tajemnice handlowe oraz inne informacje 
objęte tajemnicą, które przynoszą firmie korzyści w branży. 
Gdyby informacje Goodyear  objęte tajemnicą zostały 
ujawnione i wykorzystane przez inne podmioty, mogłoby to 
narazić firmę Goodyear na straty finansowe lub osłabienie jej 
konkurencyjności. Informacje  objęte tajemnicą to informacje, 
które nie zostały upublicznione. Najbardziej oczywiste 
przykłady takich informacji to receptury, procesy biznesowe i 
produkcyjne oraz tajemnice handlowe, jak również informacje 
finansowe, strategie korporacyjne oraz informacje dotyczące 
naszych relacji z klientami i dostawcami. Wykonując swoją 
pracę możesz mieć dostęp do tego typu informacji, dlatego 
ich ochrona przed nieuprawnionym ujawnieniem wchodzi w 
zakres Twoich obowiązków.

WARTO PAMIĘTAĆ

Chroń naszą własność intelektualną, 

nie pozwalając na jej wykorzystywanie 

i rozpowszechnianie poza firmą bez 

wcześniejszego uzyskania wymaganych 

dokumentów prawnych.

Aby chronić informacje Goodyear  objęte tajemnicą , 
pracownicy powinni:

•   przestrzegać zasad i wytycznych dotyczących systemów 
informatycznych w zakresie ochrony informacji 
poufnych firmy (np. korzystać z silnego hasła, szyfrować 
informacje wrażliwe oraz wdrażać najlepsze praktyki w 
zakresie cyberbezpieczeństwa zgodnie z informacjami 
zamieszczonymi w witrynie internetowej Be Alert);

•   nigdy nie ujawniać informacji  objętych tajemnicą innym  
podmiotom bez zawarcia odpowiedniej umowy o 
zachowaniu poufności albo uzyskania uprzedniej zgody 
Działu Prawnego;

•   nigdy nie omawiać informacji  objętych tajemnicą w 
miejscach publicznych, takich jak windy, samoloty czy 
restauracje;

•   zachować ostrożność podczas przekazywania informacji  
objętych tajemnicą ; oraz

•   zawierać umowy o zachowaniu poufności w stosownych 
przypadkach oraz zgodnie z poradą lokalnego Działu 
Prawnego.
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Więcej szczegółowych informacji dotyczących zobowiązań w 
odniesieniu do tajemnic handlowych Goodyear znajduje się w 
Umowie o zachowaniu poufności i ochronie praw własności 
intelektualnej dla pracowników (Associate Confidentiality 
& Intellectual Property Agreement) albo podobnej umowie 
podpisanej przy rozpoczęciu zatrudnienia, zaś w przypadku 
pytań dotyczących tego, które informacje należy traktować 
jako  objęte tajemnicą  , można zwrócić się w dowolnym 
momencie do Działu Prawnego. Ponadto należy przypomnieć, 
że na pracownikach ciąży podobny obowiązek w stosunku 
do tajemnic handlowych podmiotów, z którymi Goodyear 
prowadzi interesy. Niezastosowanie się do wymogu ochrony 
tajemnicy handlowej może stanowić naruszenie postanowień 
Umowy o zachowaniu poufności i ochronie praw własności 
intelektualnej dla pracowników albo podobnej umowy oraz 
przepisów prawa miejscowego.

W razie pytań należy zwrócić się do przełożonego, Działu ds. 
Własności Intelektualnej albo Działu Prawnego, bądź prawnika 
właściwego dla danego obszaru.

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących 
dokumentach:

•  Polityka dot. udostępniania informacji o firmie

•   Umowa o zachowaniu poufności i ochronie praw własności 
intelektualnej

•   Strona internetowa firmy Goodyear U.S. Export and Foreign 
Transaction Controls dotycząca kontroli eksportu z USA oraz 
transakcji zagranicznych

•   Wytyczne dotyczące gromadzenia informacji w ramach 
wywiadu konkurencyjnego

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
KLIENTÓW, DOSTAWCÓW I INNYCH 
OSÓB, Z KTÓRYMI PROWADZIMY 
INTERESY
Celem firmy Goodyear jest prowadzenie działalności 
gospodarczej na całym świecie w taki sposób, aby aktywnie 
chronić dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. W przypadku gdy względy natury prawnej i biznesowej 
wymagają od firmy Goodyear pozyskiwania, zapisywania, 
przechowywania i wykorzystywania danych umożliwiających 
ustalenie tożsamości, należy postępować z takimi danymi w 
odpowiedni sposób. 

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących 
dokumentach:

•   Globalna polityka prywatności

•   Polityka ochrony danych osobowych pracowników

•   Polityka ochrony danych osobowych w Internecie

•   HIPAA Privacy Notice (Informacja o ochronie danych 
osobowych zawarta w amerykańskiej ustawie HIPAA (Ustawa 
o przenośności i ochronie danych w ubezpieczeniach 
zdrowotnych)) (Stany Zjednoczone)

•   Umowa o zachowaniu poufności i ochronie praw własności 
intelektualnej
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WYKORZYSTANIE NAZW I LOGOTYPÓW 
BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ FIRMY 
Nazwą lub logotypem firmy i innymi znakami można 
posługiwać się wyłącznie w związku z prowadzeniem 
działalności w imieniu Goodyear, chyba że uzyskano 
odpowiednią zgodę Działu ds. Praw Własności Intelektualnej. 
Polityka naszej firmy zabrania tworzenia i wykorzystywania 
jakichkolwiek projektów graficznych przypominających logo, 
nawet w celach biznesowych, bez uprzedniego uzyskania 
zgody zarówno lokalnego Działu Prawnego, jak i Działu 
Własności Intelektualnej w Akron..

Dodatkowe informacje można znaleźć w następującym 
dokumencie:

•   Polityka dotycząca rekomendowania, klientów i innych osób

WŁAŚCIWA KOMUNIKACJA
Wszyscy pracownicy muszą zachowywać ostrożność 
w komunikacji z innymi w toku działalności firmy oraz 
formułować precyzyjne wypowiedzi. Czasami łatwo jest wysłać 
komunikaty, które mogą przypadkowo zawierać niewłaściwe 
informacje czy komentarze. Warto poświęcić czas na 
przemyślane przygotowanie i dokładne przejrzenie wszystkich 
dokumentów i informacji przekazywanych elektronicznie. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Dział Anny zgromadził dużą ilość danych 
umożliwiających ustalenie tożsamości klientów („Dane 
Osobowe”) w ramach przeprowadzonej ankiety dla 
klientów. Maciej, który pracuje w marketingu, kontaktuje 
się z Anną i prosi o pliki zawierające te dane osobowe, aby 
móc opracować odpowiednio dopasowane marketingowo 
wiadomości e-mail. Czy Anna może mu przekazać te pliki?

O: Nie. Chociaż może wydawać się, że Maciej ma 
uzasadniony powód biznesowy, aby wykorzystać te 
dane osobowe, jednak klienci, którzy wzięli udział w 
ankiecie, mogli nie wyrazić zgody na wykorzystywanie 
ich danych przez firmę Goodyear do celów 
marketingowych. Dlatego też Anna nie powinna 
przekazać tych informacji Maciejowi. Zgodnie z polityką 
ochrony danych osobowych Goodyear oraz lokalnymi 
przepisami prawa w wielu krajach, wiadomości 
e-mail o charakterze marketingowym można wysyłać 
tylko do tych klientów, którzy wyrazili zgodę na ich 
otrzymywanie (zaznaczyli odpowiednie pole).
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Wytyczne, którymi należy się kierować:
•   Wyrażaj się jasno, zwięźle i udzielaj dokładnych informacji.

•   Zachowaj profesjonalizm we wszystkich przekazywanych 
przez siebie informacjach.

•   Trzymaj się faktów, nie wyolbrzymiaj i nie przesadzaj.

•   Dopilnuj, by materiały reklamowe, opakowania i materiały 
promocyjne nie zawierały nieprawidłowych informacji ani 
mylących stwierdzeń. Stwierdzenia dotyczące produktów 
firmy muszą dotyczyć faktów i być potwierdzone.

•   Ogranicz komunikat do zakresu, w którym jesteś 
ekspertem.

•   Nigdy nie formułuj gróźb, sarkastycznych lub poniżających 
komunikatów o firmie, naszych pracownikach, 
konkurentach, klientach lub dostawcach.

•   Unikaj wyrażeń, które mogą zostać mylnie zinterpretowane 
jako nieodpowiednie lub nieetyczne.

•   Wybieraj najodpowiedniejsze środki komunikacji – 
wrażliwe kwestie lepiej przekazywać ustnie.

•   Wysyłaj informacje tylko do tych pracowników czy innych 
osób, które powinny je otrzymać.

•   Zachowaj ostrożność, aby nie ujawniać informacji poufnych 
o firmie Goodyear lub innych osobach.

•   Nigdy nie wdawaj się w spekulacje ani nie wyrażaj swojej 
opinii na temat legalności działań firmy.

•   Nie stwierdzaj, nie sugeruj ani nie dawaj do zrozumienia 
w swoich osobistych komunikatach, że Twoje osobiste 
poglądy i opinie są równoznaczne z poglądami i opiniami 
firmy Goodyear.

PUBLIKACJE W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH/W INTERNECIE
Goodyear ma świadomość bogactwa możliwości oferowanych 
przez Internet w zakresie natychmiastowego dzielenia się 
opiniami, doświadczeniami, zdjęciami czy innymi informacjami 
z wybranymi osobami jak i grupami osób jednocześnie 
przy pomocy szerokiej gamy serwisów multimedialnych i 
społecznościowych, platform, aplikacji, forów i innych witryn 
multimedialnych i społecznościowych takich jak Facebook, 
LinkedIn, Yammer, Instagram, WeChat i Skype, blogi i 
mikroblogi, np. Twitter czy Weibo, a także strony wiki jak na 
przykład Wikipedia. 

Ważne jest, aby pracownicy na całym świecie byli świadomi 
zagrożeń nieodłącznie związanych z taką formą komunikacji i 
rozumieli swoje obowiązki związane z aktywnością w mediach 
społecznościowych:

•   Kieruj się zdrowym rozsądkiem - jeśli nie był(a)byś w stanie 
powiedzieć czegoś komuś twarzą w twarz, nie umieszczaj 
tego w Internecie ani nie pisz tego w wiadomości e-mail, 
ani w mediach społecznościowych;

•   Pamiętaj, że w Internecie nie ma czegoś takiego jak 
anonimowość.

•   Pamiętaj, że wiadomości elektroniczne (w tym e-maile i 
SMS-y) są trwałymi i przenośnymi zapisami wymienianych 
informacji.

Wszyscy pracownicy Goodyear – zwłaszcza ci, którzy aktywnie 
udzielają się w mediach społecznościowych i których można 
rozpoznać w sieci jako pracowników Goodyear – muszą 
przeczytać i zastosować się do Wytycznych dotyczących 
korzystania z mediów społecznościowych oraz Internetu 
(Social Media/Internet Guidelines). Przed udostępnieniem 
jakichkolwiek informacji albo udzieleniem odpowiedzi na 
jakiekolwiek pytania dotyczące działalności Goodyear należy 
również pamiętać o przestrzeganiu Wytycznych dotyczących 
korzystania z mediów społecznościowych oraz Internetu i 
Polityki dot. udostępniania informacji o firmie.
 
Wszelkie pytania należy kierować do Globalnego Działu ds. 
Komunikacji, lokalnego Działu Prawnego, Biura ds. Zgodności i 
Etyki lub przedstawiciela Twojego Działu Personalnego. 

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących 
dokumentach:

•   Wytyczne dotyczące korzystania z mediów społecznościowych 
oraz Internetu

•   Polityka dot. dozwolonego wykorzystania zasobów IT

•   Globalna polityka prywatności 

•   Polityka dot. udostępniania informacji o firmie
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POSTĘPOWANIE Z ZAPYTANIAMI 
POCHODZĄCYMI SPOZA FIRMY 
Czasami osoby spoza firmy kontaktują się w różnych sprawach 
z pracownikami Goodyear. Należy pamiętać, że niezależnie od 
tematyki przesłanego zapytania lub ankiety, jak również źródła 
ich pochodzenia, do udzielania odpowiedzi uprawniony jest 
jedynie Dział Komunikacji Globalnej w Akron lub lokalny Dział 
Komunikacji. Udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące 
spraw finansowych, prawnych lub administracyjnych może 
wymagać stosownych pozwoleń, dlatego należy skontaktować 
się z lokalnym Działem Prawnym.  

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących 
dokumentach:

•   Polityka dot. udostępniania informacji o firmie

•   Wytyczne dotyczące korzystania z mediów społecznościowych 
oraz Internetu

ZAKAZ WYKORZYSTYWANIA POUFNYCH 
INFORMACJI WEWNĘTRZNYCH DO 
TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH
Niniejsza część zawiera podsumowanie najważniejszych 
postanowień Regulaminu dot. wykorzystywania informacji 
poufnych do transakcji giełdowych (z ang. insider trading). 
Szczegółowe informacje o ograniczeniach narzucanych 
w tym obszarze przez Goodyear oraz listę osób objętych 
cokwartalnym zakazem dokonywania transakcji można znaleźć 
w pełnej wersji Regulaminu dot. wykorzystywania informacji 
poufnych do transakcji giełdowych.

W ramach pracy na rzecz Goodyeara możesz otrzymywać 
informacje, które nie zostały jeszcze upublicznione, dotyczące 
Goodyeara i jego spółek zależnych lub innych firm. Nie wolno 
Ci wykorzystać takich informacji dla uzyskania prywatnych 
korzyści finansowych ani przekazywać ich innym osobom. 
Jeśli pozyskasz informację, która może mieć wpływ na cenę 
akcji zwykłych Goodyear lub innych papierów wartościowych 
albo na akcje lub inne papiery wartościowe innej spółki, nie 
wolno Ci kupować ani sprzedawać tych akcji lub papierów 
wartościowych, ani też przekazywać takich informacji innym 
osobom, aż do momentu, gdy zostaną one podane do 
wiadomości publicznej. 

Przykłady skutecznego podania informacji do publicznej 
wiadomości obejmują: 

•   ujawnienie przez firmę Goodyear informacji w 
dokumentach złożonych do Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd bądź przekazanych giełdom 
papierów wartościowych, na których mogą być notowane 
papiery wartościowe jednostki zależnej bądź powiązanej 
Goodyear;

•   komunikaty prasowe; oraz

•   publicznie dostępne konferencje telefoniczne bądź 
transmisje w sieci Web. 

Krążące plotki, nawet jeśli są zgodne z prawdą i podawane w 
mediach, nie stanowią skutecznego publicznego ujawnienia 
informacji. Obrót papierami wartościowymi na podstawie 
informacji poufnych stanowi naruszenie przepisów prawa 
zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach, 
a także naruszenie zasad Goodyear. Konsekwencje obrotu 
papierami wartościowymi na podstawie informacji poufnych 
są bardzo poważne i obejmują kary pieniężne nakładane w 
postępowaniu cywilnym albo karnym oraz karę pozbawienia 
wolności do lat 20. Władze nie mają większych trudności w 
wykryciu obrotu papierami wartościowymi na podstawie 
informacji poufnych, a Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 
konsekwentnie wszczyna postępowania w takich przypadkach.

Jeśli jesteś w posiadaniu istotnych niepublicznych informacji, 
nie wolno Ci angażować się w transakcje związane z papierami 
wartościowymi Goodyeara (lub papierami wartościowymi innych 
firm, których te informacje dotyczą) do momentu upłynięcia 
dwóch pełnych sesji giełdowych następujących po skutecznym 
upublicznieniu przedmiotowych istotnych informacji.
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JAKIE TRANSAKCJE SĄ ZAKAZANE?
Transakcje na papierach wartościowych Goodyeara. 
Jeśli pracownik posiada istotne nieupublicznione informacje 
o firmie Goodyear, nie wolno takiej osobie ani żadnej osobie 
mieszkającej w jej gospodarstwie domowym:

•   kupować, sprzedawać lub przekazywać papierów 
wartościowych Goodyeara;

•   doradzać innym w sprawie zakupu, sprzedaży lub 
zatrzymania papierów wartościowych Goodyeara;

•   zlecać innym osobom dokonania zakupu, sprzedaży lub 
przekazania papierów wartościowych Goodyeara dla siebie 
lub na rzecz członków swojej rodziny, w tym jakichkolwiek 
papierów wartościowych znajdujących się na jakimkolwiek 
koncie emerytalnym bądź na koncie w instytucji 
finansowej;

•   ustanawiać, zmieniać lub anulować jakiekolwiek zlecenie 
stałe lub limitowane na zakup lub sprzedaż papierów 
wartościowych Goodyeara, łącznie z realizacją wszelkich 
opcji na akcje lub praw do wzrostu wartości akcji oraz 
dyspozycji dotyczących transakcji w fundusz inwestycyjny 
zawierający akcje Goodyeara w ramach amerykańskiego 
programu emerytalnego 401(k);

•   ujawniać istotnych niepublicznych informacji pod żadnym 
pozorem, w tym rodzinie i przyjaciołom (co określane 
jest również mianem „podpowiadania”), poza osobami, 
których stanowisko i relacje z firmą Goodyear powodują, że 
konieczne jest, aby znały te informacje, lub

•   pomagać komukolwiek w realizacji takich czynności.

WARTO PAMIĘTAĆ

Przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji 

rozważ poniższe kwestie, aby chronić siebie i 

swoją rodzinę oraz firmę przed naruszeniami 

zasad dotyczących wykorzystania poufnych 

informacji wewnętrznych:
•   Jeśli posiadasz ważne informacje o firmie 

Goodyear lub innej firmie (pozytywne lub 

negatywne), które mogłyby wpłynąć na 

cenę akcji, gdyby zostały ogłoszone, nie 

udostępniaj ich ani zawieraj transakcji.

•   Jeśli masz wątpliwości, czy ważne 

aktualności dotyczące firmy Goodyear 

to niepubliczne informacje poufne, nie 

udostępniaj ich ani zawieraj transakcji.

•   Jeśli posiadasz z wyprzedzeniem informacje 

dotyczące kwartalnych wyników firmy 

Goodyear lub inne ważne oświadczenia,  

nie dokonuj transakcji aż do momentu, 

kiedy upłyną dwie pełne sesje giełdowe 

od chwili podania tej informacji do 

wiadomości publicznej.
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ISTOTNOŚĆ POUCZENIA SWOJEJ RODZINY O WYKO-
RZYSTYWANIU INFORMACJI POUFNYCH W TRAN-
SAKCJACH GIEŁDOWYCH

Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za 

transakcje dokonywane przez członków ich 

rodzin. W przypadku gdy członek rodziny zasłyszy 

pewne poufne informacje, to w rozumieniu 

prawa dotyczącego transakcji z wykorzystaniem 

poufnych informacji wewnętrznych staje się 

on osobą posiadającą tymczasowy dostęp do 

informacji poufnych (ang. „temporary insider”). 

Ponieważ przypadki powyższych transakcji 

podlegają ścisłym regulacjom prawnym i wiążą 

się z surowymi karami dla naruszających je 

osób, wskazane jest, aby pracownicy przekazali 

członkom swojej rodziny postanowienia 

Regulaminu dot. wykorzystywania informacji 

poufnych do transakcji giełdowych dotyczące 

tej kwestii i zachęcili do omówienia planowanej 

transakcji dotyczącej papierów wartościowych 

firmy Goodyear przed jej zawarciem.

Opisane wcześniej zakazy dotyczące prowadzenia transakcji 
z wykorzystaniem poufnych informacji wewnętrznych 
mają zastosowanie zarówno do transakcji na papierach 
wartościowych spółek zależnych Goodyeara, jak i innych firm, 
takich jak klienci lub dostawcy, kiedy pracownik Goodyeara 
posiada istotne informacje niepubliczne ich dotyczące. 

Pracownicy Goodyeara objęci są zakazem angażowania 
się w krótkoterminowe transakcje sprzedaży papierów 
wartościowych Goodyeara, realizacji innych transakcji 
związanych ze spadkiem ceny papierów wartościowych 
firmy Goodyear albo dowolnych transakcji hedgingowych, 
niezależnie od tego, czy są w posiadaniu istotnych 
niepublicznych informacji o firmie. Pracownikom Goodyeara 
nie wolno także posiadać papierów wartościowych Goodyeara 
w zabezpieczającym rachunku depozytowym ani ustanawiać 
zastawu na papierach wartościowych Goodyeara w celu 
zabezpieczenia pożyczki.

OKIENKA CZASOWE NA  
DOKONYWANIE TRANSAKCJI
Zwykłe cokwartalne okresy zakazu dokonywania 
transakcji. Okres zakazu dokonywania transakcji ma miejsce 
co kwartał w związku ze sprawozdawczością firmy Goodyear 
dotyczącą wyników finansowych podawanych do wiadomości 
publicznej. Cokwartalne okresy zakazu dokonywania transakcji 
zaczynają się 16. dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału, 
a kończą się po upływie drugiej pełnej sesji giełdowej 
następującej po dacie publicznego ogłoszenia wyników 
finansowych. Każdy pracownik, który otrzymuje informacje o 
rocznych lub kwartalnych wynikach finansowych firmy, lub ma 
do nich dostęp, objęty jest zakazem dokonywania transakcji na 
papierach wartościowych Goodyeara w okresie cokwartalnego 
zakazu. Szczegółowa lista pracowników podlegających 
zakazowi obrotu papierami wartościowymi Goodyear w okresie 
zakazu dokonywania transakcji znajduje się w Regulaminie 
dot. wykorzystywania informacji poufnych do transakcji 
giełdowych.

Z KIM KONTAKTOWAĆ SIĘ W CELU  
UZYSKANIA WSKAZÓWEK?
Dodatkowe informacje lub wytyczne w zakresie Regulaminu 
dot. wykorzystywania informacji poufnych do transakcji 
giełdowych oraz informacje o działaniach, które mogą stanowić 
transakcje z wykorzystaniem takich danych, niezależnie 
od posiadania przez pracownika istotnych niepublicznych 
informacji, można uzyskać, kontaktując się z Zastępcą 
Sekretarza i Starszym Radcą Prawnym, Działem ds. Zgodności i 
Etyki albo lokalnym Działem Prawnym firmy Goodyear.

Dodatkowe informacje można znaleźć w następującym 
dokumencie: 

•   Regulamin dot. wykorzystywania informacji poufnych do 
transakcji giełdowych
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JAKOŚĆ PRODUKTU
Reputacja Goodyeara zależy od jakości każdego wytworzonego 
przez nas wyrobu. Wysoką jakością kierujemy się we wszystkim 
co robimy. Aby zapewnić odpowiednią jakość każdego z 
naszych wyrobów, musimy zawsze przestrzegać wszystkich 
mających zastosowanie specyfikacji i ustalonych procedur. 
Powiadom przełożonego o każdym wyrobie lub procesie, który 
nie spełnia norm jakościowych Goodyeara. Wszyscy pracownicy 
muszą robić wszystko, co w ich mocy, by normy jakościowe 
Goodyeara były częścią codziennej praktyki biznesowej 
w każdym miejscu, w którym tę działalność prowadzimy. 
Doskonałość w biznesie Goodyear zawdzięcza temu, że:

•   słucha swoich klientów;

•   projektuje i produkuje wysokiej jakości produkty, które 
zapewniają wartość;

•   zarządza procesami w celu utrzymania jakości na 
niezmiennie wysokim poziomie;

•   zapewnia doskonałe usługi i najlepszą obsługę;

•   zachęca i wymaga od każdego pracownika kreatywnego 
wkładu w proces nieustannego doskonalenia; oraz

•   odpowiednio kontroluje wyniki systemu zapewnienia jakości.

WARTO PAMIĘTAĆ

W przypadku powzięcia wiedzy o niespełnianiu 

albo podejrzenia niespełniania przez 

jakiegokolwiek pracownika naszych oczekiwań 

dotyczących jakości, bezpieczeństwa lub 

ochrony środowiska należy zwrócić się do 

swojego przełożonego, lokalnego Działu 

Prawnego albo Infolinii ds. Uczciwości.

OCHRONA ŚRODOWISKA 
Polityka firmy Goodyear stanowi, że wytwarzanie, 
wykorzystywanie i utylizacja materiałów ma się odbywać 
zawsze w sposób przyjazny dla środowiska, zaś firma wymaga 
ścisłego przestrzegania wszelkich mających zastosowanie 
regulacji i przepisów prawnych. Goodyear uważa również 
za swój obowiązek oszczędne gospodarowanie zasobami 
naturalnymi oraz ograniczanie ilości odpadów, a od wszystkich 
pracowników oczekuje wsparcia w tym zakresie, a także w 
zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących 
dokumentach:

•   Polityka w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony 
środowiska

•   Strona internetowa poświęcona społecznej odpowiedzialności 
firmy Goodyear

•   Kodeks postępowania dla dostawców

•   Polityka dotycząca zamówień kauczuku naturalnego

POLITYKA W ZAKRESIE 
UNIWERSALNYCH PRAW CZŁOWIEKA
Polityka Goodyeara w zakresie uniwersalnych praw człowieka 
odnosi się do wszystkich przedsiębiorstw i placówek koncernu 
na całym świecie i jest wyrazem naszego zaangażowania na 
rzecz etyki i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. 

Stanowi ona przewodnik wyznaczający sposób prowadzenia 
działalności na całym świecie. W oparciu o Politykę w zakresie 
uniwersalnych praw człowieka (Global Human Rights Policy) 
stosujemy się do następujących zasad:

•   Stworzenie miejsca pracy, które sprzyja integracji i w 
którym nie ma miejsca na molestowanie i dyskryminację.

•   Zatrudnienie jest dobrowolne, wszelkie formy pracy 
przymusowej lub handlu ludźmi są zabronione.

•   Zakaz wykorzystywania dzieci, w tym pracy dzieci.

•   Wolność zrzeszania się pracowników i przystępowania 
do organizacji (np. związków zawodowych) i prawo do 
odmowy przystąpienia do takiej organizacji.

•   Stosowanie się do obowiązujących przepisów i regulacji 
dotyczących wynagrodzeń i przepracowanych godzin.

•   Zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy.

Firma Goodyear pragnie prowadzić interesy z klientami i 
dostawcami, którzy w relacjach ze swoimi pracownikami oraz 
dostawcami przestrzegają podobnych standardów.

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących 
dokumentach:

•   Polityka w zakresie uniwersalnych praw człowieka

•   Kodeks postępowania dla dostawców

•   Strona internetowa poświęcona społecznej odpowiedzialności 
firmy Goodyear

•   Polityka dotycząca zamówień kauczuku naturalnego
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