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Naša podniková kultúra je jedinečná. Každý deň ju upevňujeme 

nie len tým, ČO robíme a hovoríme, ale predovšetkým tým, 

AKO to robíme a hovoríme. K vytváraniu prostredia praxe 

ManpowerGroup prispieva práve táto úroveň záväzku každého 

jednotlivca k svojmu správaniu.

~ Jeff Joerres, predseda správnej rady a výkonný riaditeľ, ManpowerGroup
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Všetkým	kolegom	v	spoločnosti	
ManpowerGroup po celom svete
SPRáVA	OD	JeffA	JOeRReSA	(ChAIRMAN	AND	CeO,	MANPOweRGROUP)

Už	viac	ako	60	rokov	pracuje	spoločnosť	ManpowerGroup	na	svojom	poslaní	s	jedinečným	
porozumením	svojej	roli	v	spoločnosti.	Našim	klientom	pomáhame	pracovať	efektívne	a	eticky,	
prinášame	možnosti	zmysluplnej	práce	a	pritom	pomáhame	vytvárať	stabilnejšie	komunity,	v	ktorých	
žijeme	a	pracujeme.	hlboké	porozumenie	ambícií	a	ľudského	potenciálu	našich	klientov	nám	umožňuje	
ťažiť	z	nečakaných	príležitostí,	v	ktorých	každý	môže	dosiahnuť	viac,	ako	si	vedel	predstaviť.

S	hrdosťou	odovzdávame	svoju	pozitívnu	a	jedinečnú	skúsenosť	každému,	s	kým	sme	v	kontakte.	
K	našej	energii,	rentabilite	a	udržateľnosti	prispieva	úsilie	a	odhodlanie	našich	kolegov	pri	vytváraní	
prostredia	praxe	spoločnosti	ManpowerGroup	vo	vnútri	aj	mimo	spoločnosti.	Vďaka	tomu	je	
spoločnosť	ManpowerGroup	jedinečná	a	líši	sa	od	konkurencie,	celého	oboru	aj	všetkých	
spoločností	po	celom	svete.	Prostredie	praxe	ManpowerGroup	bolo	vždy	postavené	na	dôvere	
a	naše	každodenné	etické	obchodné	správanie	sa	pri	rozhodovaní	klientov,	kandidátov,	dodávateľov,	
zamestnancov	aj	vlád	prejavilo	ako	konkurenčná	výhoda.

V	spoločnosti	ManpowerGroup	veríme,	že	každá	práca	je	hodná	ocenenia	
a	že	dôstojnosť,	ktorú	ľuďom	prináša	zamestnanie,	posilňuje	spoločnosť	v	tých	
najpodstatnejších	základoch.	Sme	hrdí	na	naše	aktivity	pri	hľadaní	prepojenia	medzi	
ľuďmi	a	možnosťami.

Okrem	práce	s	takmer	500.000	klientmi	a	viac	než	4	miliónmi	partnermi	sme	každý	rok	iniciatívni	
v	aktivitách	zameraných	na	pomoc	jednotlivcom	s	obmedzenými	možnosťami	pri	hľadaní	zamestnania.	
Každý	článok	našej	spoločnosti	pracuje	poctivo	a	s	dobrým	úmyslom	tak,	aby	sme	boli	úspešní	
a	správali	sa	zodpovedne	ku	všetkým,	ktorí	s	nami	spolupracujú.

Spoločnosť	ManpowerGroup	má	históriu	úspechu.	Z	jednej	kancelárie	v	centre	Milwaukee	
vo	wisconsine	v	roku	1948	stalo	približne	4.000	pracovísk	v	82	krajinách	a	oblastiach	po	celom	
svete.	Počas	expanzie	sme	si	vybudovali	reputáciu	medzi	miliónmi	ľudí,	ktorých	životy	sme	ovplyvnili	
ako	inovatívna	spoločnosť	ponúkajúca	riešenia	a	služby	v	oblasti	pracovných	síl.	Ako	spoločnosť,	
ktorá	usiluje	o	dodržiavanie	vysokých	štandardov	vo	všetkých	oblastiach	svojej	činnosti.

Na	našej	značke	a	reputácii	pracujeme	už	viac	ako	60	rokov.	Všetci	sme	zodpovední	za	jej	
propagáciu	a	ochranu.	Aj	vy,	ako	zástupca	ManpowerGroup	tak,	ako	aj	každý	z	30.000	vašich	
kolegov	po	celom	svete,	máte	zodpovednosť	vystupovať	ako	vyslanec	značky	a	riadiť	sa	
kódexom	Code	of	Business	Conduct	and	ethics	spoločnosti	ManpowerGroup	v	hlbšej	miere	než	
len	dodržiavaním	jeho	zásad.	Kódex	sa	týka	každého	v	spoločnosti	bez	ohľadu	na	funkciu	alebo	
pozíciu.	Jeho	cieľom	je	zaistiť	dodržiavanie	tých	najvyšších	noriem	kvality	a	etických	obchodných	
postupov.	Pre	našich	partnerov,	pre	konkurenčné	postavenie	spoločnosti	aj	pre	každého	z	nás	
je	dobré	vedieť,	že	môžeme	očakávať	tú	najvyššiu	možnú	úroveň	a	kvalitu	správania	sa.	Či	už	
vo	vnútri	spoločnosti,	alebo	mimo	nej.	Verím,	že	všetci	vedúci	pracovníci	v	spoločnosti	pomôžu	
svojim	kolegom	byť	dobrými	vyslancami	značky	dodržiavaním	tohto	kódexu.

Prinášame	Vám	niekoľko	rád	pre	oznámenie	činností	porušujúcich	etický	kódex.	Nájdete	ich	
na	strane	37.	Uisťujem	vás,	že	naša	spoločnosť	nebude	tolerovať	odvetu	voči	osobám,	ktoré	
takúto	činnosť	oznámia.

Kultúra	našej	spoločnosti	je	jedinečná.	Každý	deň	ju	znovu	vytvárame	nie	len	tým,	
ČO	robíme	a	hovoríme,	ale	najmä	tým,	AKO	to	robíme	a	hovoríme.	K	vytváraniu	
prostredia	praxe	ManpowerGroup	prispieva	práve	táto	úroveň	záväzku	každého	
jednotlivca k svojmu správaniu.

Nový	kódex	vám	ako	praktický	a	užívateľsky	príjemný	sprievodca	pomôže	pri	rešpektovaní	
našich	základných	hodnôt.	Kódex	slúži	ako	morálny	kompas,	ktorý	vás	vedie	k	etickému	
správaniu.	Pripojili	sme	aj	modelové	scenáre,	ktoré	vychádzajú	z	nášho	kódexu	etického	
správania.	Venujte,	prosím,	čas	dôkladnému	prečítaniu	kódexu,	aby	ste	ho	správne	pochopili	
a	mohli	sa	správať	v	jeho	duchu.

Každý	deň	som	hrdý	na	to,	že	som	v	čele	úspešnej	organizácie,	ktorej	ľudia	vytrvalo	
a	s	presvedčením	uskutočňujú	naše	obchodné	ciele,	pričom	tak	robia	spôsobom,	ktorý	
vytvára	skvelé	pracovné	prostredie	pre	zamestnancov	a	pozitívnu	skúsenosť	pre	každého,	
s	kým	prídeme	do	kontaktu.	Spolieham	na	každého	z	vás,	že	sa	budete	podieľať	na	propagácii	
a	ochrane	našej	značky	tým,	že	budete	pracovať	s	najvyššou	mierou	bezúhonnosti.	Môžete	byť	
hrdí	na	to,	že	pracujete	pre	spoločnosť	s	takým	ušľachtilým	poslaním	a	hlboko	zakorenenou	
kultúrou.	Ďakujem	vám	za	to,	že	prispievate	k	dodržiavaniu	zodpovedných	podnikových	
postupov a vytváraniu prostredia praxe ManpowerGroup.

Jeff Joerres

Chairman and CEO, ManpowerGroup
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Manpower France, 1958

naša história
Už	viac	ako	60	rokov	buduje	spoločnosť	ManpowerGroup	firemnú	kultúru	dôvery,	bezúhonnosti	
a	zodpovednosti.	Podrobnú	časovú	os	s	popisom	míľnikov	v	histórii	našej	spoločnosti	od	roku	
1948	až	doteraz	nájdete	na	stránke	http://www.manpowergroup.com/about/history.cfm.

naše hodnoty
Ľudia
Záleží	nám	na	ľuďoch	a	na	tom,	akú	rolu	hrá	práca	v	ich	živote.	Rešpektujeme	ich	ako	
individuality,	dôverujeme	im,	podporujeme	ich	a	umožňujeme	im	dosiahnuť	svoje	ciele	ako	
na	pracovisku,	tak	aj	v	súkromnom	živote.

Pomáhame	ľuďom	budovať	kariéru	na	základe	plánovania,	práce,	preškolenia	a	odbornej	
prípravy.	Sme	si	vedomí,	že	každý	jednotlivec	prispieva	k	nášmu	spoločnému	úspechu.	
Povzbudzujeme	a	odmeňujeme	činy.

Znalosti
Zdieľame	naše	znalosti,	odbornú	kvalifikáciu	a	vlastné	zdroje	tak,	že	všetci	chápu,	aké	sú	naše	
priority	v	danom	okamihu	a	aký	bude	nasledujúci	postup.

Aktívne	načúvame	a	konáme	na	základe	získaných	informácií	tak,	aby	sme	zlepšili	naše	vzťahy,	
riešenia	a	služby.

Na	základe	nášho	chápania	sveta	práce,	aktívne	presadzujeme	ďalší	rozvoj	a	globálne	
zavádzanie	osvedčených	postupov.

Inovácia
Vo svete práce máme vedúce postavenie. nebojíme sa inovácií, sme priekopníci a objavujeme 
nové	veci.	

Nikdy	sa	neuspokojíme	so	status	quo.	Neustále	atakujeme	hranicu	zabehnutých	noriem,	
aby	sme	našli	nové	a	lepšie	spôsoby	práce.	

Prosperujeme	vďaka	podnikateľskému	duchu	a	rýchlosti	odozvy.	Akceptujeme	riziká	a	sme	
si	vedomí,	že	nie	vždy	uspejeme.	Nikdy	však	nevystavíme	riziku	svojich	klientov.

naša história, naše 
hodnoty, naše atribúty 
a naša pozícia …

>>

>>
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naše atribúty>>

Pozeráme sa dopredu
Vieme, čo bude ďalej.

Ktorý	z	nasledujúcich	zamestnancov	koná	

v súlade s hodnotami spoločnosti 

ManpowerGroup?

Zaškrtnite	všetky	vhodné	možnosti	a	kliknite	na	tlačidlo	hOTOVO.

Scenár1

Zuzana u novej zamestnankyne rozpozná potenciál 
a navrhne jej, aby sa zúčastnila konania jednej z komisií 
našej spoločnosti, kde by mohla využiť a zlepšiť svoje 
schopnosti.

Peter počas schôdzky manažérov predstaví návrhy 
jedného zo svojich zamestnancov ako svoje vlastné.

Jana zachytí od klienta kritiku na spoločnosť 
ManpowerGroup a upozorní na ňu management.

Eva nepredstaví svoj nový návrh organizácie kritických 
dát spoločnosti ManpowerGroup, pretože si nie je istá, 
že bude fungovať.

Zapájame 
všetkých
Sme tu pre každého 
a na všetkých úrovniach.

Sme dôveryhodní
ľudia spoliehajú, že urobíme to, 
čo je správne.

Sme podnetní
ľudia majú záujem o to, 
čo hovoríme a robíme.

Sme 
odborníci
Sme považovaní 

za zdroj odborného 
prehľadu, názorov 

a osvedčených 
postupov.

Prinášame svieže 
myšlienky

Pozeráme sa na veci 
z rôznych pohľadov.

naša pozícia>>

Dôstojnú rolu práce, príležitosti k zamestnaniu pre 
všetkých, etické a efektívne podnikové postupy, 
udržateľné prostredie a miestne komunity.

Tam,	kde	je	to	vhodné,	využívame	svoje	kľúčové	postavenie	
v partnerstve s vládami, podnikmi a nGO a zameriavame sa 
na	špeciálne	aktivity	pomáhajúce	zaistiť	pracovné	miesta,	či	
pracovné	poradenstvo	pre	nasledujúce	skupiny:

1. dlhodobo nezamestnaní,

2. osoby s postihnutím,

3. predstavitelia menšiny, imigranti,

4.	obete	nešťastí	(tsunami,	hurikány	atď.),

5.	obete	zneužívania	(obchod	s	ľuďmi	atď.),

6. utečenci,

7.	mládež,	absolventi.

Praktiky zneužívania osôb a obmedzovanie 
príležitostí pre jednotlivcov na získanie 
dôstojného zamestnania, najmä 
v najzraniteľnejších vrstvách spoločnosti.

Bojujeme	proti	zneužívaniu,	sústredíme	sa	
na vytváranie povedomia a odmietania 
nasledujúcich	praktík:

zneužívanie	znevýhodnených	osôb,•	

obchod	s	ľuďmi,	•	

nútená práca,•	

detská práca, •	

nezákonne	nízke	platy	pre	bezbranné	osoby,	•	

nebezpečné	pracovné	podmienky.•	

Spoločnosť	ManpowerGroup	zabezpečuje Spoločnosť	ManpowerGroup	odmieta
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Úvod do kódexu 
Code of Business 
Conduct and Ethics

Stránky 10–11

  Účel

		Kódex	sa	týka	nás	všetkých

  naše zodpovednosti

Počas	62	rokov	existencie	mala	spoločnosť	
ManpowerGroup	iba	troch	výkonných	
riaditeľov:	elmera	wintera	(1948-1976),	
Mitchella	fromsteina	(1976-1999)	a	Jeffa	
Joerresa (od roku 1999). táto neobvyklá 
kontinuita pomohla k vytvoreniu jedinečnej 
kultúry, ktorá je základom nášho úspechu.

V spoločnosti ManpowerGroup veríme, 
že	sa	úspech,	ktorý	vo	svojom	podnikaní	
dosiahneme,	zakladá	na	tom,	ako	kvalitné	
služby	poskytujeme	ostatným,	a	ako	ostatní	
vnímajú	našu	spoločnosť	pri	každodennom	
obchodnom kontakte. Sme hrdí na to, 
koľkým	ľuďom	sme	pozitívne	zmenili	život.	
Naša	schopnosť	dosiahnuť	rovnováhu	
medzi	rentabilitou	a	udržateľnosťou	nám	
umožňuje	prispievať	k	rastu	miestnych	
ekonomík.	Pomáhame	klientom	uspieť	
a	spojiť	jednotlivcov	s	príležitosťami	
a	dôstojným	zamestnaním.	Tvoríme	väčšiu	
ekonomickú hodnotu prostredníctvom 
vytvárania	pracovných	miest	a	podchytením	
talentov.	Vytvárame	možnosti	pre	
komunity,	ktoré	sa	prejavujú	v	udržateľnosti	
a	lepších	príležitostiach	pre	spoločnosť	
ManpowerGroup	aj	ostatné	zainteresované	
strany. 

Náš	spoluzakladateľ	elmer	winter	bol	
hlboko	presvedčený	o	význame	dôstojného	
zamestnania	v	životoch	jednotlivcov	
a ich rodín. Okrem svojej ústrednej role 
v spoločnosti ManpowerGroup bol Elmer 
tvorcom modelov nášho zapojenia sa 
do komunít, obvykle v rámci vzdelávacích 
iniciatív a programov rozvoja pracovnej sily, 
na	to,	aby	sme	ľudí	lepšie	pripravili	pre	svet	
práce. 

Jeff Joerres často poukazuje na Elmerov 
zmysel pre poslanie a popisuje ho ako 
hlboko	zakorenenú	súčasť	DNA	našej	kultúry.	
Hovoríme tomu „Elmerov efekt“. 

V	správe	pre	celú	spoločnosť	z	roku	1969	
predstavil	elmer	víziu	spoločnosti	a	zdôraznil	
pozitívny	dopad,	ktorý	môže	spoločnosť	
mať	na	zainteresované	strany	vytváraním	
možností	pre	jednotlivcov	aj	komunity.	Ideály,	
ktoré	elmer	vyznával,	formovali	záväzok	
spoločnosti	robiť	dobro	a	správne	konať,	
čo je základom aj tohto kódexu Code of 
Business Conduct and Ethics.

Mitchell Fromstein, CEO 1976–1999; Jeff Joerres, Chairman, CEO & President
1999–present and Elmer Winter, Co-founder and President 1948–1976

MISIA	NAŠeJ	SPOLOČNOSTI:

to ...............................................

date ...........................................

subject ......................................

ALL OFFICES

October 29, 1969

ASK THE PRESIDENT
SERIES

Winterov
diagram

„VeRÍM,	Že	SPOLOČNOSŤ	MANPOweR	Má	ŽIVOTNÉ	POSLANIe. 

… Pozrite sa, čo	môžete	urobiť,	aby	to,	čo	sa	zdá	nemožné,	bolo	

PRe	SPOLOČNOSŤ	MANPOweR	MOŽNÉ.“

Elmer Winter, spoluzakladateľ a bývalý prezident spoločnosti Manpower Inc., 1969
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Ako	požiadať	o	radu	
a	oznámiť	problémy

Stránky 12–13

		Keď	ste	na	pochybách: 
    morálny kompas

		Ohlasovanie	problémov

		Zákaz	odvety

„Manpower Community“, original artwork by Elmer Winter

naše zodpovednosti
Zamestnanec
prečítať	si	kódex,	porozumieť	mu	a	dodržiavať	ho,•	

dodržiavať	všetky	platné	zákony,•	

konať	správne	v	prospech	zainteresovaných	strán,•	

v	prípade	neistoty	požiadať	o	radu,•	

okamžite	ohlásiť	porušenie	alebo	podozrenie	na	porušenie	•	
kódexu;	odveta	za	takéto	ohlásenie	v	dobrej	viere	nebude	
tolerovaná;	„dobrá	viera“	znamená	poskytnutie	dostupných	
informácií,	o	ktorých	ste	presvedčení,	že	sú	pravdivé,

plne	spolupracovať	pri	vyšetrovaní,	ktoré	vykonávajú	zástupcovia	•	
spoločnosti,

absolvovať	všetky	požadované	školenia	a	certifikácie	v	súlade	•	
s kódexom.

Účel
Účelom nášho kódexu Code of Business Conduct and Ethics 
(„kódex“)	je	poskytnúť	všetkým	kolegom	a	partnerom	návod	
k	správaniu	sa	nášho	podniku	v	súlade	s	najvyššími	etickými	
normami.	Dodržiavaním	kódexu	podporujeme	naše	hodnoty	
a atribúty.

Reputácia	značky	a	spoločnosti	je	postavená	na	našej	
dôveryhodnosti	–	na	tom,	čo	sa	chceme	presadzovať	vo	
všetkom,	čo	robíme.	Spoločnosť	ManpowerGroup	vyrástla	
a dosiahla úspech v kultúre poctivosti, bezúhonnosti 
a	zodpovednosti.	Veríme,	že	táto	kultúra	pre	nás	naďalej	
zostane	silnou	konkurenčnou	výhodou.	Ako	pomocný	nástroj	
prispieva	tento	kódex	k	nášmu	budúcemu	úspechu	tým,	že	
pomáha	udržiavať	túto	kultúru.

Kódex	rovnako	napomáha	v	účinnej	propagácií	a	ochrane	
našej	značky.	Pomáha	všetkým	sústrediť	sa	na	oblasti	etického	
rizika,	pomáha	pri	rozpoznaní	a	spracovaní	etických	problémov	
a	poskytuje	mechanizmy	k	ohlasovaniu	neetického	správania	
bez obáv z odplaty.

Kódex	sa	týka	nás	všetkých
Náš	kódex	sa	týka	každého	z	nás	Od	zamestnancov	
spoločnosti ManpowerGroup po členov riadiacej rady 
spoločnosti	ManpowerGroup	a	ďalších	osôb,	ktoré	pre	nás	
pracujú.	Pre	účely	tohto	kódexu	označujú	výrazy	„spoločnosť“	
a	„spoločnosť	ManpowerGroup“	spoločnosť	ManpowerGroup	
vrátane	všetkých	dcérskych	a	pridružených	spoločností	
po celom svete.

Manažér
Manažéri	posilňujú	a	podporujú	našu	kultúru	
etického	správania	tým,	že	sú	otvorení	
a	úprimní.	Podporujú	pracovné	prostredie,	
v	ktorom	sa	zamestnanci	neboja	upozorniť	
na	etické	nedostatky.	Je	dôležité,	aby	išli	
manažéri	pozitívnym	príkladom,	pre	členov	
svojich	tímov	boli	nápomocný,	dávali	im	rady	
a pokyny.
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Vzájomný	záväzok	
jedného	k	druhému

Stránky 14–19

		Vzájomný	rešpekt

		Súkromie	a	dôvernosť	údajov

		Rozmanitosť	a	zapojenie

		Bezpečnosť	a	zdravie

		Užívanie	návykových	látok

		Obťažovanie	a	násilie	na	pracovisku

Keď	ste	na	pochybách:	morálny	kompas
Účelom	kódexu	spoločnosti	ManpowerGroup	nie	je	obsiahnuť	všetky	zákony,	pravidlá,	zásady	či	okolnosti	
vzťahujúce	sa	k	etickému	správaniu.	Pri	rozhodovaní	o	vhodnom	správaní	musíme	všetci	používať	zdravý	rozum	
a	vlastný	úsudok.	Je	nereálne	očakávať,	že	všetci	budú	všetko	poznať,	takže	pokiaľ	sa	ocitnete	v	situácii,	keď	si	nie	
ste	istý	etickými	dopadmi	vášho	konania,	použite	ako	morálny	kompas	nasledujúce	jednoduché	otázky:

Správam sa čestne a poctivo?•	

Sú moje činy v súlade so zákonom?•	

Je to, čo robím, správne?•	

Budú	ostatní	v	budúcnosti	vnímať	moje	kroky	pozitívne?•	

Som	presvedčený,	že	konám	eticky?•	

Keby	moje	kroky	boli	zverejnené	v	médiách,	aké	svetlo	by	to	vrhalo	•	
na	mňa	a	na	spoločnosť	ManpowerGroup?

Pokiaľ	sa	stále	cítite	neisto,	obráťte	sa	na	svojho	nadriadeného, 
manažéra,	pracovníka	pre	dodržiavanie	Global	ethics	Compliance, 
alebo na právneho zástupcu.

Ohlasovanie	problémov
Porušeniu	kódexu	sa	nevyhnete	len	tým,	že	budete	dodržiavať	zákony.	Veríme,	že	bezúhonnosť	pri	práci	
a	vzájomné	konanie	s	rešpektom	vytvárajú	kultúru,	ktorá	podporuje	inováciu	a	pomáha	nám	všetkým	
k dosiahnutiu úspechov.

Sme	povinní	čo	najskôr	informovať	o	činnostiach,	ktoré	považujeme	za	nezákonné	alebo	neetické,	pomocou	
metód	ohlasovania	popísaných	na	str.	37.	Každý,	kto	oznámi	obavy	a	podozrenie	v	dobrej	viere,	sa	môže	
spoľahnúť,	že	za	to	neponesie	dôsledky.

Naša	spoločnosť	berie	všetky	oznámenia	porušení	veľmi	vážne	a	zaistí	ich	urýchlené	prešetrenie.	Všetky	hlásenia	
budú	v	najvyššej	možnej	miere	spracované	ako	dôverné,	aby	bola	chránená	anonymita	každého,	kto	oznámi	
možné	porušenie	v	dobrej	viere.

Zákaz	odvety
Naša	spoločnosť	netoleruje	odvetu	voči	osobám,	ktoré	učinia	hlásenie	v	dobrej	viere.	Pokiaľ	je	niekto	vystavený	
správaniu,	ktoré	považuje	za	odvetu,	musí	tento	problém	čo	najskôr	ohlásiť	nadriadenému,	alebo	pracovníkovi	
pre	dodržiavanie	Global	ethics	Compliance.
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Volunteerism is an integral part of the ManpowerGroup culture

Vzájomný	rešpekt
Musíme	rešpektovať	ostatných	ako	jednotlivcov	a	správať	sa	k	nim	s	úctou.	Vážime	si	rozdiely	medzi	jednotlivcami	v	duchu	
prostredia,	ktoré	je	otvorené	pre	všetkých	a	snaží	sa	všetkým	poskytovať	príležitosť	k	tomu,	aby	prejavili	svoj	potenciál.

Pokiaľ	sa	k	sebe	budeme	správať	s	úctou,	slušne,	zdvorilo	a	čestne,	budeme	pokračovať	v	úspešnej	tímovej	práci	
a spolupráci.

Ľudia >> Jedna	z	našich	hodnôt
Jedna z našich hodnôt – ľudia – sa týka rešpektu, ktorý máme k jednotlivcom a k tomu, akú rolu 
v ich živote hrá práca. Je našim základným presvedčením, že každý má príležitosť pracovať. 
Chceme urobiť viac, ako len dodržiavať platné zákony o zamestnanosti kdekoľvek vo svete. 
Cítime povinnosť zabezpečiť čestné konanie pri presadzovaní záujmov všetkých zamestnancov 
bez akejkoľvek diskriminácie.

Rešpektovanie osôb rovnako znamená, že cítime zodpovednosť za udržiavanie bezpečného 
a ohľaduplného pracovného prostredia, v ktorom nedochádza k nepatričnému alebo 
neprofesionálnemu správaniu.

V	mnohých	krajinách,	v	ktorých	pracujeme,	
sú špeciálne zákony tykajúce sa ochrany 
súkromných	údajov.	Sme	si	vedomí	potreby	
chrániť	osobné	údaje	a	máme	v	úmysle	
s	nimi	zachádzať	zodpovedne	a	v	súlade	
s	týmito	zákonmi.

Rozumieme	požiadavkám	na	ochranu	
súkromia	a	osobné	údaje	obsiahnuté	
v	systémoch,	intranete,	elektronickej	
pošte	a	ďalších	aplikáciách	spoločnosti	
ManpowerGroup	používame	iba	
k	legitímnym	pracovným	účelom.	Naša	
spoločnosť	rešpektuje	pracovné	prostredie	
osôb,	vrátane	e-mailu	a	telefonickej	
komunikácie.	Spoločnosť	má	tiež	určité	
zákonné	práva	uplatňované	v	rámci	
podpory	etického	správania.	Medzi	ne	
patrí	plný	prístup	a	kontrola	k	prvkom,	ako	
sú	počítačové	súbory,	telefónne	záznamy,	
e-mail,	hlasová	pošta,	využitie	Internetu,	
obchodné	dokumenty,	stoly,	skrinky	a	ďalší	
majetok spoločnosti.

Celosvetové	zásady	ochrany	osobných	
údajov spoločnosti ManpowerGroup, 
štandardy	ochrany	údajov	a	platné	zásady,	
postupy	a	zmluvné	záväzky	nájdete	
na stránke www.manpowergroup.com/
social/csrpolicies.cfm.

Atribút	„dôveryhodnosti“	dávame	najavo	
mnohými	spôsobmi.	Jedným	z	príkladov	je	
dodržiavanie	zásad	Globálneho	využívania	
počítačových	zdrojov.	Okrem	osobných	
údajov	musíme	zabezpečiť	dôvernosť	aj	
takých	informácií,	ako	finančné	výkazy,	
informácie	o	zákazníkoch,	marketingové	
stratégie,	obchodné	tajomstvo	a	ďalšie	
informácie	považované	za	„duševné	
vlastníctvo“.

Pokiaľ	rešpektujeme	jeden	druhého,	
preukazujeme	tiež	rešpekt	k	využívaniu	
služieb,	vybaveniu	a	zariadeniu	spoločnosti.

Súkromie	a	dôvernosť	údajov
Náš	rešpekt	k	ľuďom	znamená	tiež	to,	že	rešpektujeme	a	chránime	informácie	o	zamestnancoch,	spolupracovníkoch,	
klientoch,	dodávateľoch,	kandidátoch	a	partneroch.	Je	to	dôležité	najmä	v	prípade	identifikačných	čísel,	adries	bydliska,	
telefónnych	čísel,	osobných	zdravotných	informáciách	a	ďalších	údajoch.	U	týchto	údajoch	musí	byť	zaistená	ochrana	
súkromia	a	použitie	iba	k	legitímnym	pracovným	účelom.

Prečo sú naše postupy ochrany 
súkromia dát	dôležité?

Zaškrtnite	všetky	vhodné	možnosti	a	kliknite	na	tlačidlo	hOTOVO.

Scenár2

Spoločnosť ManpowerGroup rešpektuje vaše 
súkromie.

Keď príde na ochranu citlivých osobných 
údajov personálu a partnerov, chce spoločnosť 
ManpowerGroup pôsobiť ako dôveryhodná a odborná.

Spoločnosť ManpowerGroup má celosvetové zásady 
ochrany osobných údajov, ktoré dodržiavať stále 
prísnejšie zákony o ochrane údajov.

Spoločnosť ManpowerGroup chce znížiť 
nebezpečenstvo krádeže identity a spĺňať vládne 
predpisy týkajúce sa ochrany údajov, ktoré súvisia 
s naším podnikaním.

Všetky vyššie uvedené možnosti.
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môže byť s Vami okamžite ukončený pracovný pomer.

Nákup a požívanie alkoholických nápojov 
v priestoroch spoločnosti je zakázaný s výnimkou 
situácií výslovne povolených manažmentom 
spoločnosti na firemných udalostiach.

Ak užívate lieky na predpis, ktoré môžu ovplyvniť vašu 
výkonnosť alebo ohroziť bezpečnosť práce, obráťte 
sa na svojho nadriadeného.

Obťažovanie a násilie 
na pracovisku
Každý má právo pracovať v prostredí bez 
akéhokoľvek obťažovania. Nebudeme tolerovať 
verbálne, neverbálne, alebo fyzické správanie 
zamestnancov, ani dodávateľov, či klientov, ktoré 
obťažuje alebo vytvára zastrašujúce, urážlivé, 
násilnícke, alebo nepriateľské pracovné prostredie, 
násilie na pracovisku alebo sexuálne obťažovanie.

Medzi násilie na pracovisku patria lúpežné 
prepadnutia a ďalšia trestná činnosť súvisiaca 
s obchodom, prípady domáceho násilia 
a prenasledovania, násilia voči zamestnávateľovi, 
bývalým alebo terajším zamestnancom a rodinným 
príslušníkom, klientom, dodávateľom a ďalším tretím 
stranám. V závislosti na príslušných zákonoch 
a nariadeniach zakazujeme držanie alebo použitie 
strelných zbraní, ďalších zbraní, výbušných zariadení, 
alebo iných nebezpečných materiálov v priestoroch 
spoločnosti, alebo pri výkone pracovných povinností 
voči spoločnosti.

K sexuálnemu obťažovaniu dochádza, keď nežiaduce 
správanie kvôli pohlaviu ovplyvňuje prácu určitej 
osoby. Takéto správanie sa prejavuje nežiaducimi 
sexuálnymi návrhmi, žiadosťami o sexuálne služby, 
alebo iným verbálnym, či fyzickým správaním 
sexuálnej povahy, ktoré vedie k vytvoreniu 
zastrašujúceho, nepriateľského alebo hanlivého 
pracovného prostredia.

Rozmanitosť a zapojenie
Ako globálna organizácia má spoločnosť ManpowerGroup rôznorodých 
zamestnancov, spolupracovníkov, klientov, kandidátov aj dodávateľov. 
Vážime si rozmanitosť, pretože prináša našej spoločnosti širšiu škálu 
pohľadu a možností. To prináša výhody pre našich akcionárov, klientov, 
komunity a ďalšie zainteresované strany. Znalosti a inovácie sú dve 
z našich kľúčových hodnôt. Pri ich vytváraní a zdieľaní môžeme 
pokračovať iba vtedy, ak prijmeme stratégiu, ktorá je otvorená nápadom 
všetkých.

Jedným z cieľov našej spoločnosti je nájsť pre našich klientov tak 
talentovaného zamestnanca, vďaka ktorému dosiahnu vyššie ciele, ako 
sami čakali. Kladie sa preto väčší dôraz na zdroje, ktoré neboli doteraz 
dostatočne zastúpené. Rozmanitosť je tak kľúčová pre zachovanie 
nášho vedúceho postavenia ako odborníka na meniaci sa svet práce 
a našu schopnosť splniť potreby našich klientov tým, že budeme otvorení 
myšlienkam všetkých a všetkým umožníme uplatniť svoj potenciál.

Hodnoty našej spoločnosti odrážajú našu vieru v to, že všetci ľudia majú 
mať rovnako spravodlivú príležitosť k zmysluplnému zamestnaniu, nie iba 
preto, že ide o správnu vec, ale preto, že je prínosom pre každého, ak 
zamestná tých najvhodnejší bez diskriminácie. Ak ľudia získajú zmysluplnú 
prácu, je to prínos pre všetkých.

Týka sa to prijímania, prepúšťania, výhod, presunov, náborov, náhrad, 
nápravných opatrení aj povýšení. Ďalšie informácie o zásadách 
spoločnosti ManpowerGroup týkajúcich sa rozmanitosti nájdete 
na stránke www.manpowergroup.com/social/social.cfm.

Bezpečnosť a zdravie
Pretože nám záleží na ľuďoch, je starostlivosť o zdravie a bezpečnosť 
každého z nás neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry.

Všetci sú povinní plne dodržiavať všetky predpisy, zásady a postupy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Nebezpečné pracovné podmienky a postupy musia byť ihneď ohlásené, 
aby mohla byť včas zaistená náprava. Nehody na pracovisku, aj tie 
najdrobnejšie, je nutné bez omeškania ohlásiť.

Užívanie návykových látok
Chceme mať pracovisko bez drog a alkoholu. Pre zaistenie bezpečného 
a príjemného pracovného prostredia je nevyhnutné, aby hocikto, kto 
vykonáva prácu pre spoločnosť, alebo sa nachádza na pracovisku 
spoločnosti, nebol pod fyzickým či psychickým vplyvom drog a alkoholu. 
Ak sa dostavíte do práce pod vplyvom alkoholu alebo užívate, 
prechovávate, či predávate nelegálne drogy v čase práce pre spoločnosť, 

„Nežiaduce správanie“ 

môže byť správanie, ktoré je 
nechcené, nevítané nebo 
nepodnecované.

Scenár3

Správanie, ktoré je pre jedného prijateľné, môže byť pre 
iného nežiaduce (napr. vtip alebo objatie). Rozhodnutie 
o existencii možného obťažovania nezávisí na úmysle 
údajného obťažujúceho, ale skôr na osobe, ktorá 
sa stala obeťou alebo svedkom takého správania 
a považuje ho za nežiaduce.

Jaro sa často s kolegyňami víta objatím. Karol sa 
priateľsky správa ku svojim kolegom, ale obvykle ich 
iba poklepe po pleciach. Jaro si neuvedomuje, že aj 
keď väčšine spolupracovníkov jeho správanie nevadí, 
jedna kolegyňa sa vždy drží stranou, keď Jara počuje 
prichádzať. Jeho objatie je jej veľmi nepríjemné. Jaro 
si musí uvedomiť, že aj keď sú jeho úmysly dobré, jeho 
konanie by mohlo viesť k podnetu na sťažnosť kvôli 
sexuálnemu obťažovaniu, pretože je aspoň pre jednu 
kolegyňu nežiaduce.

Situácia, keď ste na služobnej ceste, ktorá zahŕňa 
aj prespanie, a po skončení pracovnej doby príde 
do vašej hotelovej izby nadriadený s tým, že vám 
zvýši plat, keď splníte jeho sexuálne návrhy, môže 
predstavovať obťažovanie ako podľa zákona, tak podľa 
zásad spoločnosti ManpowerGroup. Aj keď k tomuto 
správaniu dochádza mimo pracoviska, súvisí s prácou 
a je natoľko závažné, že môže vytvárať nepriateľské 
pracovní prostredie alebo predstavovať sexuálne 
obťažovanie typu „niečo za niečo“.
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Náš	záväzok	
voči spoločnosti 
a akcionárom

Stránky 20–25

		Konflikty	záujmov

		Zabezpečenie	informácií	a	majetku

		Interné	informácie	a	obchodovanie 
				s	cennými	papiermi

Ak	sa	stanete	obeťou	akejkoľvek	formy	obťažovania	alebo	násilia,	alebo	
si	všimnete,	že	je	tento	typ	správania	zameraný	na	iného	zamestnanca,	
musíte	celú	záležitosť	ohlásiť	svojmu	nadriadenému,	manažérovi,	
vedúcemu	pracovníkovi	pre	dodržiavanie	zásad	alebo	pracovníkovi	Global	
ethics	Compliance	Officer.

Naša	spoločnosť	nebude	tolerovať	odvetné	opatrenia	voči	žiadnemu	
zamestnancovi,	ktorý	v	dobrej	viere	ohlási	prípad	obťažovania	alebo	
násilia na pracovisku.

Ktoré	z	nasledujúcich	možností	

predstavujú vhodné	správanie	
na pracovisku?
Zaškrtnite	všetky	vhodné	možnosti	a	kliknite	na	tlačidlo	hOTOVO.

Scenár4

Zdvorilé oznámenie kolegovi, aby prestal so správaním, 
ktoré považujete za urážlivé alebo nevhodné.

Potrestanie zamestnanca za to, že upozornil 
na obťažovanie.

Profesionálne a slušné správanie ku všetkým 
zamestnancom na pracovisku.

Položenie si otázky, či ste pri korešpondencii 
so spolupracovníkmi čestní a úprimní.
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Strety záujmov
Každý	z	nás	má	povinnosť	riešiť	konflikty	záujmov	alebo	zdanlivé	strety	záujmov	
a	chrániť	tak	našu	spoločnosť	aj	akcionárov.	K	takýmto	stretom	môže	dochádzať	
v	rámci	činností,	kedy	osobné	záujmy	môžu	oslabiť,	či	zdanlivo	oslabiť	našu	
schopnosť	robiť	objektívne	rozhodnutia	a	konať	v	najlepšom	záujme	našej	
spoločnosti	a	akcionárov.	Na	vyriešenie	spomenutých	situácii	je	kľúčové	ich	
oznámenie.

Proces oznámenia a vyriešenia
Akúkoľvek	transakciu,	vzťah	alebo	situáciu,	ktorá	by	mohla	byť	príčinou	
skutočného	alebo	zdanlivého	stretu	záujmov	musíte	okamžite	oznámiť	svojmu	
nadriadenému.	Táto	požiadavka	sa	vzťahuje	aj	na	transakcie,	vzťahy	alebo	
situácie,	ktoré	sa	týkajú	inej	osoby	a	ktoré	by	mohli	byť	príčinou	skutočného	alebo	
potenciálneho	stretu	záujmov.	Nadriadený	nesie	zodpovednosť	za	rozhodnutie,	
ktoré	môže	podľa	potreby	s	príslušnou	úrovňou	manažmentu.	Všetky	strety	
a	zdanlivé	strety	záujmov	musia	prejsť	procesom	oznámenia	a	kontroly.

Príklady	možných	stretov
Nižšie	uvedený	zoznam	uvádza	príklady	transakcií,	vzťahov	a	situácií,	ktoré	môžu	
spôsobiť	skutočný	alebo	zdanlivý	konflikt	záujmov.

Vy	alebo	člen	vašej	najbližšej	rodiny	ste	finančne	zainteresovaný	v	akejkoľvek	1. 
externej	firme,	ktorá	obchoduje	s	našou	spoločnosťou	alebo	je	jej	
konkurentom.

Vy	alebo	člen	vašej	najbližšej	rodiny	máte	podstatný	podiel	na	riadení	2. 
v	oblasti	manažmentu	v	akejkoľvek	externej	firme,	ktorá	často	obchoduje	
s	našou	spoločnosťou	alebo	je	jej	konkurentom.

Akékoľvek	externé	zamestnania,	napr.	druhé	zamestnanie,	účasť	3. 
v	predstavenstve	alebo	konzultačné	služby	u	firiem,	ktoré	obchodujú	
s	našou	spoločnosťou,	alebo	sú	jej	konkurentom.

Zamestnania	alebo	obchodné	záväzky,	ktoré	zasahujú	(s	výnimkou	4. 
drobného	zasahovania)	do	vašich	povinností	voči	spoločnosti.

Vo	všetkých	týchto	situáciách	musíte	svojmu	nadriadenému	oznámiť	stret	alebo	
potenciálny	stret	záujmov	a	riadiť	sa	jeho	odporúčaniami	ohľadom	vyriešenia	celej	
záležitosti.

Podnikové	príležitosti
Očakáva	sa	od	nás,	že	svoje	povinnosti	budeme	plniť	spôsobom,	ktorý	podporuje	legitímne	obchodné	
záujmy	spoločnosti.	Nesmieme	súkromne	využívať	príležitosti,	ktoré	sa	nám	naskytnú	pri	používaní	majetku	
alebo informácií spoločnosti, alebo prostredníctvom nášho postavenia v spoločnosti ManpowerGroup. 
Výnimkou	sú	prípady,	kedy	spoločnosť	ManpowerGroup	danú	príležitosť	zváži,	ale	rozhodne	sa	ju	nevyužiť.

Žiadosť	o	radu
Vyššie	uvedené	informácie	sú	opäť	iba	návodom,	ktorý	nám	má	pomôcť	pri	rozpoznávaní	potenciálnych	
stretov	záujmov.	Záležitosti	ohľadom	stretov	záujmov	možno	vyriešiť	iba	pri	kontrole	konkrétnych	okolností	
v	kontexte	našich	aktivít	v	spoločnosti	ManpowerGroup.	Preto	musíme	dodržiavať	proces	oznámenia	
a vyriešenia.

Norway’s Telenor Open Mind Program

Scenár5

Ktoré	z	nasledujúcich	situácii	vytvárajú	potenciálny	stret	záujmov?
Zaškrtnite	všetky	vhodné	možnosti	a	kliknite	na	tlačidlo	hOTOVO.

Manažér odbytu Alex hovorí predajcovia Emilovi, ktorý mu dodal kancelárske tlačiarne, že má problémy 
so zohnaním schopného inštalatéra, na opravu prasknutého potrubia v kúpeľni. Emil navrhne inštalatéra, 
ktorý má vynikajúcu povesť, lenže Alex sa obáva, aby nebol príliš drahý. Emil mu však oznámi, že je 
blízkym priateľom inštalatérovho brata a môže mu dohovoriť priaznivú cenu. Emil Alexovi navrhne, aby mu 
na oplátku posielal viac zákaziek. Alex bol nadšený z tlačiarní a hovorí, že chce Emilove služby znovu 
využívať tak ako tak.

Alex si nemusí uvedomovať problém, pretože chce Emilovi posielať viac zákaziek na základe kvality 
tlačiarní, lenže skutočnosť, že mu Emil preukazuje veľkú osobnú láskavosť, vytvára konflikt záujmov. 
Ak by Emil odviedol zlú prácu, keď mu Alex nabudúce pošle zákazku, Alex by sa mohol cítiť zaviazaný 
ho znovu najať, čo by nebolo v najlepšom záujme našej spoločnosti.

Karolína jeden večer týždenne vyučuje angličtinu pre dospelých.

Vedúca pobočky Lýdia najme svojho švagra, aby v kancelárii danej pobočky vykonal úpravy.

Prevádzkový vedúci Kamil dostane lístky na zápas v rámci svetového šampionátu vo futbale ako 
poďakovanie za využitie služieb určitého dodávateľa.

Šimon pracuje na čiastočný úväzok pre konkurenta.
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Scenár6
Zora, ktorá je personálnou konzultantkou spoločnosti ManpowerGroup, svojej najlepšej kamarátke 
Monike povie o novom nástroji, ktorý spoločnosť ManpowerGroup vyvinula a ktorý hodnotí najlepšie 
kvality uchádzačov. Tento nástroj pomôže zvýšiť zisky. Zora Moniku požiada, aby tieto informácie 
nikomu neposkytla, predovšetkým nie svojmu bratrancovi, ktorý je výkonným riaditeľom konkurenčnej 
spoločnosti. Monika prisľúbi diskrétnosť, aj keď v minulosti nikdy žiadne tajomstvo neudržala.

Zora by mohla vyzradiť dôležité tajomstvo spoločnosti a zdravý rozum by jej mal napovedať, 
že oznámenie takejto informácie sesternici konkurenta je mimoriadne nerozumné. Dôverné 
informácie o spoločnosti alebo jej podnikaní nesmie za žiadnych okolností vyzradiť. Od všetkých 
zamestnancov spoločnosti ManpowerGroup sa očakáva, že sa k majetku spoločnosti 
ManpowerGroup budú správať ako k vlastnému.

Zabezpečenie	informácií	a	majetku
Máme	povinnosť	zabezpečovať	majetok	spoločnosti	ManpowerGroup	tak,	ako	by	bol	náš	vlastný.	Majetok	spoločnosti	
ManpowerGroup	netvorí	len	peniaze,	nehnuteľnosti	a	vybavenia.	Patria	sem	aj	finančné	údaje,	nápady,	podnikateľské	
plány,	technológie,	zoznamy	klientov,	osobné	informácie	o	zamestnancoch	a	ďalšie	neverejné	informácie.	Krádež,	
sprenevera	alebo	neoprávnené	použitie	tohto	majetku	je	závažným	prečinom,	ktorý	bude	zodpovedajúcim	spôsobom	
riešený.

Používanie	majetku	spoločnosti
Musíme	konať	tak,	aby	sme	zachovávali	pôvodný	stav	nehnuteľností,	vybavenia	a	zásob	spoločnosti.	Osobné	použitie	
tohto	majetku	je	dovolené	iba	po	predchádzajúcom	schválení.	Nikdy	nesmie	byť	použitý	k	osobnému	zisku	alebo	pre	
obchodné	účely,	ktoré	nesúvisia	s	našou	spoločnosťou.

Dôverné	obchodné	informácie
Dôverné	obchodné	informácie	o	našich	obchodných	stratégiách	a	prevádzkach	sú	cenným	majetkom	spoločnosti.	
Medzi	dôverné	obchodné	informácie	patrí	stanovovanie	cien	a	údaje	o	výdavkoch,	zoznamy	klientov,	potenciálne	
akvizície,	obchodné	procesy	a	postupy,	finančné	údaje,	obchodné	tajomstvo	a	know-how,	informácie	o	zamestnancoch,	
marketingové	a	predajné	stratégie	a	plány,	zoznamy	dodávateľov	a	ďalšie	informácie	a	vývoj,	ktoré	neboli	zverejnené.	
Všetky	informácie	spoločnosti	musia	byť	používané	výhradne	v	prospech	spoločnosti	a	nikdy	k	osobnému	zisku.

existuje	niekoľko	výnimiek:	a)	písomné	povolenie	spoločnosti	ManpowerGroup,	b) informácie sa v súlade so zákonom 
stanú verejne známymi informáciami alebo c)	súd	alebo	zákon	nám	nariadi	prezradiť	dané	informácie.

Túto	povinnosť	máme	v	závislosti	na	príslušných	zákonoch	aj	po	ukončení	nášho	pracovného	pomeru,	alebo	obchodného	
vzťahu	so	spoločnosťou	ManpowerGroup.

Presnosť,	archivácia	a	likvidácia	obchodných	záznamov	
a dokumentov
Sme	známi	svojou	úprimnosťou	a	dôveryhodnosťou	vo	všetkých	oblastiach	nášho	
podnikania.	Všetky	obchodné	informácie	vrátane	obchodných	a	finančných	
záznamov	musia	byť	včas	a	riadne	vykazované.	finančné	informácie	musia	
odrážať	skutočné	transakcie	a	byť	v	súlade	so	všeobecne	platnými	účtovnými	
zásadami.	Nikto	nesmie	zriaďovať	neverejné	alebo	nezdokumentované	fondy	
alebo majetok.

Medzi	obchodné	dokumenty	a	záznamy	patria	papierové	dokumenty	akými	sú	
listy	a	tlačené	výkazy.	Spadajú	sem	aj	elektronické	dokumenty,	napríklad	e-maily	
a	všetky	ďalšie	médiá	obsahujúce	informácie	o	spoločnosti	a	jej	obchodných	
aktivitách.

Duševné	vlastníctvo	–	naše	aj	ostatných
Dvoma	kľúčovými	hodnotami	spoločnosti	ManpowerGroup	sú	znalosti	a	inovácie.	
Duševné	vlastníctvo	spoločnosti	ManpowerGroup	je	cenným	obchodným	
majetkom.	Zaviazali	sme	sa	rešpektovať	a	chrániť	celé	duševné	vlastníctvo	bez	
ohľadu	na	to,	či	patrí	nám	alebo	inej	osobe	alebo	organizácii.

Spoločnosť	ManpowerGroup	vlastní	všetky	vynálezy,	objavy,	nápady	a	obchodné	
tajomstvo,	ktoré	zamestnanci	spoločnosti	ManpowerGroup	dosiahli	v	zamestnaní,	
alebo	ktoré	boli	dosiahnuté	využitím	zdrojov	spoločnosti	ManpowerGroup.

Tieto	záväzky	sa	tiež	konkrétne	vzťahujú	na	všetky	softvérové			aplikácie.	Všetok	
softvér	budeme	používať	v	súlade	so	zákonom	a	licenciami,	v	rámci	ktorých	nám	
bolo	udelené	povolenie	používať	ho.

Použitie	elektronických	médií
Naša	značka	a	dobrá	povesť	závisia	na	každom	z	nás	aj	na	tom,	ako	sa	správame.	
Patrí	sem	aj	správanie	pri	používaní	elektronických	médií	a	komunikačných	
systémov,	napr.	hlasových	schránok,	e-mailov	a	komerčného	softvéru.

Komunikácia	prostredníctvom	týchto	systémov	nie	je	súkromná.	Takáto	
komunikácia	je	obchodným	záznamom.	Preto	spoločnosť	ManpowerGroup	
v	súlade	s	príslušnými	právnymi	nariadeniami	môže	obmedzovať,	čítať,	získavať,	
zadržiavať	a	zverejňovať	obsah	takýchto	komunikácií.

Ako	používatelia	týchto	systémov	máme	povinnosť	zabezpečiť,	aby	komunikácia	
prostredníctvom	týchto	systémov	nikoho	nepoškodzovala	ani	neurážala	
a	nevystavovala	našu	spoločnosť	riziku.	Systémy	spoločnosti	ManpowerGroup	
nesmieme	nikdy	používať	k	zámernému,	ľahkomyseľnému	alebo	zlomyseľnému	
zverejňovaniu,	ukladaniu,	prenášaniu,	sťahovaniu	alebo	šíreniu	výhražných,	
urážlivých,	ohováračských,	hanlivých	alebo	nemravných	materiálov	akéhokoľvek	
druhu.

Podstatnou	súčasťou	nášho	úspechu	sú	on-line	sociálne	siete,	ktoré	nás	spájajú	
s	fanúšikmi	a	priateľmi,	ktorí	sa	stali	klientmi,	uchádzačmi,	partnermi	a	kolegami.	
Na	rozdiel	od	mnohých	spoločností	podporujeme	a	oprávňuje	zamestnanca	
na	používanie	sociálnych	sietí.	Pripravili	sme	pravidlá	(k	dispozícii	na	adrese	
http://www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm#10)	vhodného	správania	
pri	používaní	týchto	nástrojov,	aby	sme	ich	mohli	využívať	spôsobom,	ktorý	
bude	prínosom	pre	spoločnosť,	tak	pre	zamestnanca.	Očakávame,	že	správanie	
zamestnancov	na	internete	bude	rovnaké	ako	ich	správanie	v	spoločnosti.
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Otázky	investorov	a	médií
Musíme	poskytovať	informácie	o	našej	organizácii	
širokej	verejnosti,	našim	akcionárom	a	médiám.	
Musíme	tak	robiť	spôsobom,	ktorý	zabezpečuje	
včasnosť,	vhodnosť	a	presnosť	všetkých	informácií.	
Je	dôležité	brániť	neúmyselnému	zverejnenie	
dôverných	informácií.	Všetky	otázky	alebo	žiadosti	
o informácie zo strany verejnosti, akcionára, 
analytika	alebo	zástupcu	médií	musia	byť	zaslané	
príslušnej a ustanovenej osobe poverenej stykom 
s	verejnosťou	vo	vašej	krajine.	Ak	sa	daný	dotaz	týka	
globálnych	záležitostí,	musí	byť	odovzdaný	oddeleniu	
pre	styk	s	verejnosťou	celosvetovej	centrály.

Interné	informácie	
a obchodovanie 
s	cennými	papiermi
Americký	federálny	zákon	o	cenných	papieroch	
zakazuje nákup alebo predaj akcií spoločnosti, ak 
poznáte	podstatné	informácie	o	spoločnosti,	ktoré	
nie sú známe verejnosti. Obchodovanie v tejto 
situácii sa označuje za obchodovanie na základe 
interných	informácií.	Tento	zákon	tiež	zakazuje,	aby	
ste	takéto	informácie	odovzdávali	ďalším	osobám,	
ktoré	by	následne	mohli	s	akciami	spoločnosti	
obchodovať.

Medzi	tieto	informácie	môžu	patriť	nové	
marketingové	iniciatívy,	výsledky	alebo	odhady	
predaja	a	ziskov,	významné	zmluvy	so	zákazníkmi	
alebo	dodávateľmi	a	potenciálne	akvizície	či	fúzie	
alebo	iný	zásadný	vývoj	udalostí.	Všetci,	ktorí	k	týmto	
informáciám	majú	prístup,	ich	musia	uchovávať	
ako	obchodné	tajomstvo.	Dôverné	informácie	
nesmieme	preberať	s	nikým	mimo	spoločnosti,	
vrátane	obchodných	kontaktov	spoločnosti	
ManpowerGroup,	rodinných	príslušníkov	a	priateľov.

Naša	spoločnosť	uplatňuje	samostatnú	zásadu	
o	obchodovaní	na	základe	interných	informácií	
(Statement of Policy on Securities trading 
spoločnosti ManpowerGroup), ktorá je k dispozícii 
na adrese http://www.manpowergroup.com/about/
documentdisplay.cfm?documentId=7083. Očakáva 
sa	od	nás,	že	budeme	postupovať	úplne	v	súlade	
s	touto	zásadou.	Ak	chcete	kúpiť	alebo	predať	naše	
akcie,	ale	nie	ste	si	istí	týmito	požiadavkami,	mali	
by	ste	sa	obrátiť	na	hlavného	právneho	zástupcu	
spoločnosti.

Ktorá	z	nasledujúcich	možností	je	
z	etického	hľadiska	správnym	postupom	
pri	zvládaní	zložitej	situácie,	ktorá	nie	je	
konkrétne	riešená	kódexom?
Zaškrtnite	najvhodnejšiu	odpoveď	a	kliknite	na	tlačidlo	hotovo.

Scenár7

Použiť zdravý rozum a dodržať zámer kódexu. 
V prípade potreby požiadať o radu nadriadeného.

Vyhnúť sa tejto situácii, pravdepodobne sa nejako 
vyrieši sama.

Nerobiť nič, pretože za situácie, ktorým sa kódex 
konkrétne nevenuje, nenesiete zodpovednosť.

Štefan, ktorý je riaditeľom spoločnosti ManpowerGroup, svojej 
spolupracovníčke Márii ukáže komentár, ktorý sa chystá 
zverejniť na internetovom fóre. Mária vyjadrí znepokojenie, 
že Štefan komentár zverejňuje s použitím e-mailu spoločnosti 
ManpowerGroup a upozorňuje, že by to mohlo vyzerať, ako 
by išlo o názor spoločnosti ManpowerGroup, nie Štefanov. 
On odpovie, že v kódexe nie je uvedené nič, čo by jeho 
konanie zakazovalo, ale Mária zdôrazňuje, že kódex 
sa nemôže konkrétne zaoberať všetkými možnými situáciami 
a že by Štefan mohol mať problémy, keby niekto jeho názor 
omylom považoval za názor spoločnosti ManpowerGroup.

Mária trafila klinec po hlavičke. Očakáva sa od nás, 
že budeme chápať a aplikovať zámer kódexu a robiť tak 
správne rozhodnutia ohľadom toho, čo je vhodným využitím 
zdrojov spoločnosti. Kódex jasne stanovuje, že sa má 
majetok spoločnosti ManpowerGroup, napríklad e-mailové 
adresy, používať na obchodné účely a my máme povinnosť 
konať v najlepšom záujme spoločnosti. Keby bol Štefanov 
názor v médiách prezentovaný ako názor spoločnosti 
ManpowerGroup, mohlo by to na túto organizáciu vrhnúť 
zlé svetlo.
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Vzťahy	s	obchodnými	partnermi
Spoločnosť	ManpowerGroup	verí	v	obchodovanie	s	obchodnými	partnermi,	ktorí	sa	riadia	najvyššími	štandardmi	
etického	obchodného	správania.	S	našimi	obchodnými	partnermi	sa	snažíme	vybudovať	vzájomne	prospešné	
a	dlhodobé	vzťahy.

Obchodným	partnerom	sa	rozumie	akýkoľvek	zástupca,	predajca,	dodávateľ,	nezávislý	dodávateľ	alebo	
konzultant,	ktorý	poskytuje	produkty	a	služby	spoločnosti	ManpowerGroup	alebo	v	jej	mene.

Výber
Výber	subdodávateľov,	dodávateľov	a	predajcov	prebieha	na	základe	objektívnych	kritérií,	napr.	kvality,	technickej	
dokonalosti,	nákladov,	ceny,	harmonogramu	dodania,	služieb	a	záväzku	k	dodržiavaniu	sociálne	zodpovedných	
podnikateľských	postupov.	Urobíme	maximum,	aby	sme	zaistili,	že	naše	rozhodovanie	o	nákupe	nebude	
nikdy	ovplyvnené	osobnými	vzťahmi	alebo	prijatím	nepatričných	darčekov,	láskavosťou	alebo	neprimeranou	
pozornosťou.

Od	dodávateľov	očakávame,	že	potvrdia	svoj			záväzok	dodržiavať	a	prostredníctvom	svojich	každodenných	
obchodných	aktivít	podporovať	kľúčové	podnikové	sociálne	zodpovedné	postupy,	ktoré	sú	v	súlade	s	etickými	
princípmi Athens Ethical Principles (k dispozícii na adrese http://www.manpowergroup.com/social/athens.cfm), 
Globálnej	dohody	Spojených	národov,	štandardov	Medzinárodnej	organizácie	práce	a	ďalšími	globálnymi	
štandardmi,	ktorými	sa	spoločnosť	ManpowerGroup	riadi.

Čestné	postupy
Rešpektujeme	všetkých	a	vo	všetkých	vzťahoch	si	udržujeme	povesť	dôvery.	Preto	žiadnej	tretej	strane	
neuvedieme	žiadne	zmluvné	informácie	ani	podmienky	našich	obchodných	vzťahov	so	subdodávateľmi	
a	predajcami,	pokiaľ	k	tomu	nedostaneme	súhlas.

Postupy pri predaji, marketingu a komunikácii
Sme	hrdí	na	kvalitu	našich	služieb	a	zavedením	etických	obchodných	štandardov	sme	sa	zaviazali	k	poctivej	
hospodárskej	súťaži.	Budeme	sa	usilovať	o	predkladanie	iba	presných	a	pravdivých	informácií	o	našich	
produktoch	a	službách	pri	prezentáciách,	diskusiách	s	klientmi,	reklamných	činnostiach,	v	propagačnej	literatúre	
a	verejných	oznámeniach.	Ak	budeme	požiadaní,	aby	sme	sa	porovnali	s	konkurenciou,	poskytneme	dané	
informácie čestne.

Manpower TechReach Training

Ponúkanie,	prijímanie	a	požadovanie	darov	a	zábavných	aktivít
Pri	obchodovaní	musíme	vždy	konať	podľa	vysokých	štandardov,	aby	sme	si	udržali	povesť	čestného	a	úprimného	
jednania.	Často	je	zvykom	ponúkať	klientom	a	dodávateľom	drobné	obchodné	zdvorilosti,	napr.	príležitostné	darčeky	
nízkej	hodnoty	alebo	pozornosti	ako	obed	alebo	večeru.	Povaha	týchto	aktivít	musí	byť	obmedzená	a	nikdy	nesmú	
ovplyvniť	(ani	zdanlivo	ovplyvniť)	rozhodnutia,	ktoré	robíme	v	mene	našej	spoločnosti.	Pri	poskytovaní	alebo	prijímaní	
obchodných	zdvorilostí	musíme	používať	zdravý	úsudok.

hoci	je	ťažké	definovať	pojmy	„je	zvykom“	alebo	„nízka	suma“	formou	konkrétnej	peňažnej	sumy,	zdravý	rozum	by	mal	
napovedať,	čo	by	bolo	považované	za	extravagantné	alebo	neprimerané.	Ak	je	pravdepodobné,	že	by	nezúčastnená	tretia	
strana	usúdila,	že	darček	či	pozornosť	ovplyvnili	naše	rozhodnutie,	potom	sú	neprimerané.

Pri	rokovaní	s	klientom,	potenciálnym	klientom,	alebo	iným	obchodným	partnerom	nesmieme	nikdy	žiadať,	poskytovať	
alebo	prijímať	hotovosť	alebo	hotovostné	ekvivalenty	(napr.	darčekové	poukážky).

Antimonopolné	zákony/zákony	o	hospodárskej	súťaži
Spoločnosť	ManpowerGroup	má	úspech	na	trhoch	s	hospodárskou	súťažou	a	otvorených	trhoch.	Náš	úspech	spočíva	
v	dokonalosti	vo	všetkých	oblastiach	podnikania.	USA,	európska	únia,	Organizácia	pre	hospodársku	spoluprácu	
a	rozvoj	a	ďalšie	krajiny	a	skupiny	krajín	prijali	protimonopolný	zákony	a	zákony	o	hospodárskej	súťaži,	ktorých	cieľom	
je	zachovanie	hospodárskej	súťaže	a	podpora	otvorených	trhov.	Sme	odhodlaní	konať	úplne	v	súlade	s	týmito	zákonmi	
a	nariadeniami	zakazujúcimi	dohody,	ktoré	poškodzujú	čestnú	hospodársku	súťaž	a	sú	často	trestané	tvrdými	sankciami.	
Naša	spoločnosť	nebude	tolerovať	žiadne	rokovania,	ktoré	tieto	požiadavky	porušuje.

Nie	je	prípustné,	aby	ktokoľvek	v	našej	spoločnosti	nariaďoval,	dopúšťal	sa,	schvaľoval	alebo	toleroval	akékoľvek	
porušenie	protimonopolných	zákonov	a	zákonov	o	hospodárskej	súťaži.	Okrem	toho	manažéri	nenesú	zodpovednosť	len	
za	svoje	vlastné	konanie,	ale	aj	za	konanie	ich	tímov.

Scenár8
Správne,	alebo	nesprávne:	„Pokiaľ	predajca	spoločnosti	
ManpowerGroup	poskytuje	vysoko	kvalitné	služby,	nemusíme	
sa	zaujímať	o	jeho	etické	štandardy	alebo	obchodné	postupy.“

Správne Nesprávne

27   |   Code of Business Conduct and Ethics |   28



Vzhľadom	k	tomu,	že	tieto	zákony	nie	sú	vo	
všetkých	krajinách	rovnaké,	je	dôležité,	aby	ste	
poznali	relevantné	protimonopolné	zákony/zákony	
o	hospodárskej	súťaži,	ktoré	sa	vzťahujú	na	trh,	
na	ktorom	pôsobíte.	Musíme	sa	riadiť	všeobecnými	
pravidlami.	Nikto	z	nás	sa	nesmie	zúčastniť	diskusií	
alebo	dohadov	s	konkurenciou	týkajúcich	sa	
nasledujúcich	tém:	(1) cien, zliav alebo podmienok 
predaja; (2)	ziskov,	marží	alebo	údajov	o	výdavkoch;	
(3)	podielov	na	trhu,	predajných	územiach	alebo	
trhov; (4)	rozdeľovaniu	klientov	alebo	území;	(5) 
výberu,	odmietnutiu	alebo	ukončeniu	spolupráce	
s	klientmi	alebo	dodávateľmi;	(6) obmedzovaniu území 
alebo	trhov,	na	ktorých	môže	spoločnosť	predávať	
ďalej	produkty;	(7)	obmedzovaniu	klientov,	ktorým	
spoločnosť	môže	predávať.

Prevencia	je	kľúčom,	preto	ak	máte	otázky	ohľadom	
toho,	ako	sa	antimonopolné	zákony	alebo	zákony	
o	hospodárskej	súťaži	vzťahujú	na	minulé,	súčasné	
alebo	budúce	rokovania,	obráťte	sa	na	hlavného	
právneho zástupcu.

Získavanie	informácií	
o konkurencii
Súťažíme	otvorene	a	čestne.	Máme	povinnosť	a	právo	
získavať	informácie	o	iných	obchodných	organizáciách,	
napr.	konkurentoch,	musíme	však	postupovať	v	súlade	
s	etikou	a	zákonmi.	Medzi	tieto	informácie	môžu	patriť	
správy	analytikov,	verejné	marketingové	materiály,	
reklamy, verejne známe články z novín a časopisov 
a	ďalšie	publikované	a	ústne	poskytnuté	informácie.

Budeme	sa	usilovať	o	získavanie	týchto	informácií	
etickou a zákonnou cestou, nie formou priemyselnej 
špionáže,	odpočúvania	alebo	skresľovania	informácií	
o	našej	totožnosti.	Neprijmeme	ani	neprečítame	žiadne	
dokumenty	konkurentov,	o	ktorých	vieme,	že	boli	
získané	nepatrične.

Spoločnosť	ManpowerGroup	rešpektuje	
právne	záväzky,	ktoré	môžete	mať	k	bývalému	
zamestnávateľovi,	napr.	zachovanie	dôvernosti	
a	obmedzenie	ponuky	služieb	zamestnancom	
a	klientom	bývalého	zamestnávateľa.	Ktokoľvek	
s	týmto	typom	dohody	musí	podmienky	tejto	dohody	
zverejniť,	aby	sa	zabezpečil	súlad.

Scenár9
Zúčastňujete	sa	stretnutia	obchodných	
združení	a	ste	pozvaní,	aby	ste	sa	
neformálne	stretli	so	zástupcami	niekoľkých	
konkurentov. Jeden z nich pri stretnutí 
spomenie	novú	daň,	kvôli	ktorej	sa	
podnikanie	v	určitej	oblasti	výrazne	predraží.	
Iný	navrhne,	aby	všetci	súhlasili	s	miernym	
zvýšením	ceny	u	určitej	produktovej	rady,	
aby	sa	tak	vyvážili	náklady	spojené	s	touto	
novou	daňou.	Čo	by	ste	mali	urobiť?

Zaškrtnite	všetky	vhodné	možnosti	a	kliknite	na	tlačidlo	
HOtOVO.

Ticho počúvať, zatiaľ čo zvyšok skupiny rozoberá 
možnosti.

Starostlivo si robiť poznámky, aby ste mali presný 
záznam rozhovoru.

Vrátiť sa do práce a navrhnúť nadriadenému zvýšenie ceny.

Odmietnuť pokračovať v diskusii o probléme 
a dištancovať sa od tejto situácie.

Náš	záväzok	voči	
miestnym komunitám
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Úplatkárstvo a korupcia
Máme	povinnosť	dodržiavať	všetky	príslušné	protikorupčné	zákony	vrátane	zákona	USA	
o	zahraničných	korupčných	praktikách	(fCPA)	a	všetky&	relevantné	zákony	podobnej	
povahy	v	krajinách	a	oblastiach,	v	ktorých	obchodujeme.	Nesmieme	poskytovať	
úplatky,	alebo	sa	inak	pokúšať	nepatrične	ovplyvniť	štátnych	úradníkov,	politické	
strany	alebo	kandidátov	na	politický	úrad.	A	to	aj	vtedy,	keď	je	taká	platba	vyžiadaná	
a	označená	inak,	než	ako	úplatok.	To	isté	platí	aj	v	prípade,	že	k	tomu	dochádza	
prostredníctvom	tretej	strany,	napr.	zástupca	alebo	predstaviteľ.

Nepredpokladajte,	že	je	v	určitej	krajine	povolený	určitý	typ	platby,	napr.	takzvaná	
„platba	za	rýchle	vybavenie“	štátnym	zamestnancom	za	rýchlejšiu	transpozíciu	
rutinných	vládnych	úkonov	bez	voľnosti	rozhodovania,	ktoré	by	inak	trvali	dlho.	
Najprv	sa	poraďte	s	hlavným	právnym	zástupcom	alebo	pracovníkom	Global	ethics	
Compliance	Officer	a	uistite	sa,	že	neporušíte	zákony	svojej	krajiny	alebo	USA.

Zodpovedný	prístup	k	životnému	prostrediu
Naša	už	viac	ako	60-ročná	tradícia	zodpovedného	prístupu	ku	komunitám,	ktorým	
slúžime,	znamená,	že	neustále	usilujeme	o	znižovanie	dopadu	na	životné	prostredie.	
Svoje	pobočky	prevádzkujeme	v	súlade	s	potrebnými	povoleniami,	schváleniami	
a	kontrolami.	Stále	hľadáme	viac	lepších	ciest	k	tomu,	aby	sme	sa	dostali	nad	rámec	
samotného	dodržiavania	zákonov	a	štandardov	o	životnom	prostredí,	ktoré	sa	na	nás	
vzťahujú.

Môžeme	hrať	kľúčovú	úlohu	a	mať	pozitívny	vplyv	na	životné	prostredie,	ak	si	
vezmeme	za	vzor	správne	rozhodovanie	a	budeme	využívať	príležitosti	na	propagáciu	
zodpovedného	prístupu	k	životnému	prostrediu	prostredníctvom	našich	zamestnancov,	
dodávateľov,	partnerov	a	ďalších.	Týmto	spôsobom	môže	spoločnosť	ManpowerGroup	
pomáhať	s	podporou	trvalo	udržateľnejších	komunít,	v	ktorých	žijeme	a	pracujeme.	
Väčšina	iniciatív	v	rámci	životného	prostredia	spoločnosti	ManpowerGroup,	ktorá	
je	založená	na	princípe	„znižovania	spotreby,	opakovaného	použitia	a	recyklácie“,	
je	implementovaná	na	miestnej	úrovni	prostredníctvom	programov,	ktoré	reagujú	
na	miestnej	aj	národnej	potreby.	Podnecujeme	nápady	a	účasť	zamestnancov	
v	ekologických	programoch	vo	všetkých	podnikových	jednotkách.

Budova	našej	celosvetovej	centrály	(dostala	ocenenie	LeeD	Gold	Certified)	je	
modelom,	ktorý	dokladá,	ako	môžu	umiestnenie,	stavebné	materiály,	spotreba	energie	
a	vody	a	prevádzkové	zásady	znížiť	dopad	na	životné	prostredie	a	budovať	dobrú	
skúsenosť.	Naším	zámerom	je	použiť	tento	model	vo	všetkých	našich	pobočkách	
v	takom	rozsahu,	ktorý	bude	praktický.	Pri	nákupoch,	nehnuteľnostiach	a	ďalších	
prevádzkových	funkciách	treba	vždy	zvážiť,	akými	spôsobmi	možno	zlepšiť	ekologický	
dopad,	a	v	dôsledku	toho	podnecovať	ostatných,	aby	podobné	princípy	dodržiavali	aj	
v	súkromnom	živote.

Politické	príspevky	a	aktivity
Nie	je	dovolené	používať	fondy,	majetok	alebo	iné	zdroje	spoločnosti	na	poskytovanie	
príspevkov	alebo	výhod	politickým	kandidátom,	stranám	alebo	aktivitám.	Naša	
spoločnosť	nikoho	neodškodní	za	žiadne	súkromné			príspevky	pre	politické	účely.

Ktokoľvek	sa	politických	aktivít	môže	zúčastniť	vo	svojom	voľnom	čase	a	na	vlastné	
náklady,	pokiaľ	mu	to	nebráni	vo	výkone	pracovných	povinností	voči	spoločnosti	
ManpowerGroup.	Neposkytujte	žiadne	politické	príspevky	(formou	peňazí	alebo	
osobných	služieb)	v	mene	spoločnosti	ManpowerGroup.

ManpowerGroup World Headquarters, LEED Gold Certified
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Borderless talent Solutions
Ako	popredný	odborník	na	trendy	celosvetových	trhov	práce	má	spoločnosť	ManpowerGroup	jedinečné	
pochopenie	pre	to,	aké	je	dôležité	priraďovať	našim	klientom	talentovaných	pracovníkov,	či	už	sa	
ktokoľvek	z	nich	nachádza	v	akomkoľvek	kúte	sveta.	Vo	svete,	kde	sa	demografické	členenie	a	výsledné	
nepriradenie	najvhodnejšieho	talentu	stávajú	čoraz	väčším	problémom,	hrá	spoločnosť	ManpowerGroup	
zásadnú	úlohu	pri	efektívnom	a	etickom	prepájaní	týchto	dvoch	oblastí.	Uvedomujeme	si	dôležitosť	
mobilizácie	najlepších	a	najbystrejších	myslí,	aby	poskytovali	služby	našim	klientom	po	celom	svete.

Usilujeme	sa	o	to,	aby	sme	dodržiavali	všetky	zákony,	ktoré	sa	vzťahujú	na	pohyb	osôb	a	ďalšie	
obchodné	aktivity.	Uplatňujeme	princíp	nulovej	tolerancie	obchodu	s	ľuďmi	alebo	nútenej	práce	
akéhokoľvek	druhu	a	dodržiavame	všetky	medzinárodné	zákony	o	zamestnanie	a	imigračné	zákony	
a	nariadenia	všade,	kde	pôsobíme.	Odporúčame	ostatným	subjektom,	aby	sa	riadili	naším	príkladom.

Usilujeme	sa	o	to,	aby	sme	dodržiavali	príslušné	zákony	a	nariadenia	o	kontrole	exportu,	ktoré	riadia	
napríklad	cezhraničnú	výmenu	informácií,	vrátane	e-mailov	a	prístupu	na	web.

Usilujeme	sa	o	to,	aby	sme	dodržiavali	zákony	proti	bojkotu,	ktoré	spoločnosti	ManpowerGroup	
zakazujú	dohovárať	sa	s	ostatnými	na	neobchodovanie	s	určitými	krajinami	alebo	spoločnosťami.

Naším	zámerom	je	plne	dodržiavať	všetky	príslušné	imigračné	zákony	a	medzinárodné	štandardy	
všade,	kde	pôsobíme.	Uvedomujeme	si	význam	pracovníkov	a	ich	zručnosti	ako	aj	dôležitosť	platného	
oprávnenia	k	práci	v	hostiteľskej	krajine.	Osoby	pracujúce	mimo	rodnú	krajinu	musia	mať	všetky	patričné			
víza	a	pracovné	povolenia	vyžadované	zákonom	ešte	predtým,	než	do	hostiteľskej	krajiny	prídu,	a	majú	
povinnosť	dodržiavať	podmienky	týchto	víz	a	povolení	aj	daňové	zákony,	zákony	týkajúce	sa	menovej	
výmeny	a	ďalšie	zákony	hostiteľskej	krajiny.

Program súladu
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ManpowerGroup World Headquarters, the first new construction in Milwaukee, WI to receive LEED Gold Certification

Správa
tento kódex spravuje a vykladá pracovník Global Ethics 
Compliance	Officer	našej	spoločnosti,	Michael	J.	Lynch	
(Michael.Lynch@manpowergroup.com). Pracovník Global Ethics 
Compliance	Officer	je	oprávnený	formulovať	a	implementovať	
pravidlá,	postupy	a	vzdelávacie	programy,	ktorých	účelom	je	podpora	
efektívnosti	tohto	kódexu.	Má	tiež	oprávnenie	odpovedať	na	otázky	
týkajúce	sa	tohto	kódexu	a	jeho	aplikácie	v	konkrétnych	situáciách.

Pracovník	Global	ethics	Compliance	Officer	spoločnosti	
ManpowerGroup	podáva	pravidelné	hlásenia	predstavenstvu	alebo	
príslušnej	komisii	správnej	rady	týkajúce	sa	dodržiavania	tohto	kódexu.

Súdne	konanie	a	interné	
vyšetrovanie
Chceme	konať	zodpovedne	a	presne	vo	všetkých	našich	
obchodných	záležitostiach.	Preto	osoba,	ktorá	dostane	žiadosť,	
sťažnosť,	oznámenie	alebo	sa	inak	dozvie,	že	sa	naša	spoločnosť	
stala predmetom súdneho či správneho konania, alebo vládneho 
vyšetrovania,	skúmania,	musí	okamžite	upovedomiť	nášho	hlavného	
právneho	zástupcu,	ktorý	skoordinuje	a	bude	riadiť	odozvu	našej	
spoločnosti.

Pri	vyšetrovaní	sa	často	riešia	komplexné	právne	a	obchodné	
záležitosti.	Nepokúšajte	sa	sami	tieto	právne	záležitosti	vyšetrovať,	
pretože	by	ste	mohli	ohroziť	celkové	vyšetrovanie.	Povinnosť	určiť,	či	sa	
má	vykonať	interné	vyšetrovanie	a	aké	metódy	sa	pri	ňom	majú	použiť,	
má vyššie vedenie spoločnosti.

Ak	výsledky	akéhokoľvek	interného	alebo	vládneho	vyšetrovania	
vyžadujú	vykonanie	nápravných	opatrení,	vyššie	vedenie	určí	vhodný	
postup	a	ponesie	zodpovednosť	za	implementáciu	všetkých	opatrení.

Máme	povinnosť	pri	všetkých	vyšetrovaniach	vykonávaných	našou	
spoločnosťou	plne	spolupracovať.	Podľa	rád	hlavného	právneho	
zástupcu	spoločnosti	alebo	externých	právnych	zástupcov	všetkým	
dôrazne	odporúčame,	aby	plne	spolupracovali,	ak	budú	o	túto	
spoluprácu	požiadaný	v	spojitosti	s	vyšetrovaním	výkonnými	orgánmi.

Pri	akomkoľvek	rokovaní	s	vládou,	výkonnými	orgánmi	alebo	internými	
vyšetrovateľmi	musíme	podávať	pravdivé	informácie	a	nesmieme:

ničiť,	pozmeňovať	alebo	zatajovať	žiadne	dokumenty,	alebo	iné	potenciálne	relevantné	dôkazy;•	

robiť	zavádzajúce	vyhlásenia	v	súvislosti	s	akýmkoľvek	vyšetrovaním	vedeným	našou	•	
spoločnosťou	alebo	vládou;

brániť	priebehu,	podvodne	ovplyvňovať	alebo	odkladať	akékoľvek	vyšetrovanie;•	

pokúšať	sa	presvedčiť	inú	osobu,	aby	zničila	dôkazy,	poskytovala	falošné	alebo	zavádzajúce	•	
informácie alebo bránila vo vyšetrovaní.

35   |   Code of Business Conduct and Ethics |   36



Scenár10
Ktoré	z	nasledujúcich	tvrdení	sú	súčasťou 
zásady spoločnosti ManpowerGroup 
o ohlasovaní porušení súladu?

Kde	získať	radu	a	ohlásiť	problém
Ak	chcete	získať	pomoc	s	problémom	týkajúcim	sa	obchodnej	etiky	či	súladu	alebo	
ohlásiť	podozrenie	na	porušenie	predpisov,	jeho	plánovanie	alebo	skutočné	porušenie,	
využite	jednu	alebo	viac	z	nasledujúcich	možností:

Porozprávajte	sa	so	svojím	nadriadeným,	manažérom,	vedúcim	pracovníkom	1. 
pre	dodržiavanie	zásad	alebo	pracovníkom	Global	ethics	Compliance	Officer	
spoločnosti ManpowerGroup.

Využite	linku	obchodnej	etiky.	Spoločnosť	Global	Compliance,	ktorá	je	externým	2. 
poskytovateľom	služieb	spoločnosti	ManpowerGroup,	môžete	bezplatne	
telefonicky	kontaktovať	nasledovne:

Pri	volaní	zo	Severnej	Ameriky:	1	800	210	3458.•	

Pri volaní mimo Severnej Ameriky navštívte stránky •	 http://www.
manpowergroup.com/about/documentdisplay.cfm?DocumentID=1489.

Pokiaľ	voláte	z	krajiny	uvedenej	v	zozname,	použite	priame	prístupové	
číslo danej krajiny.

Pokiaľ	voláte	z	krajiny,	ktorá	v	zozname	uvedená	nie	je,	navštívte	
stránky	www.business.att.com/bt/access.jsp	a	nájdite	prístupové	
číslo	spoločnosti	AT&T	danej	krajiny.	Potom	na	toto	prístupové	číslo	
zavolajte,	počkajte	na	tón	alebo	výzvu	a	vytočte	číslo	+1	800	210	3458.

Kontaktujte	pracovníka	Global	ethics	Compliance	Officer	a	asistenta	hlavného	3. 
právneho zástupcu.

Michael	J.	Lynch

Telefón:	+1	414	906	6580

e-mail:	Michael.Lynch@manpowergroup.com

Poštová	adresa:	100	Manpower	Place,	Milwaukee,	wI	53212,	USA

Školenie	a	certifikácia
Zdieľame	zodpovednosť	za	správne	konania	so	všetkými	zainteresovanými	stranami	
a	ochranu	dobrej	povesti	spoločnosti.	Jedným	z	najdôležitejších	krokov	je	povinnosť	
všetkých	zamestnancov	absolvovať	pravidelné	školenie	týkajúce	tohto	kódexu	
a	podnikových	zásad.	Pracovník	Global	ethics	Compliance	Officer	pripravuje	školiace	
programy,	ktorých	absolvovanie	pre	nás	bude	prínosné.

Pretože	chceme	pomôcť	zabezpečiť	súlad	s	týmto	kódexom,	všetci	zamestnanci	
z	celého	sveta	(mimo	partnerov)	a	všetci	členovia	predstavenstva	musia	každoročne	
vyplniť	a	odoslať	späť	hlásenia	o	súlade	a	certifikácii.

disciplinárne opatrenia
Konanie	v	rozpore	s	kódexom,	vyžadovaným	procesom	certifikácie	alebo	nespolupráca	pri	internom	
vyšetrovaní	skutočného	alebo	zdanlivého	porušenia	tohto	kódexu	môže	byť	dôvodom	disciplinárneho	
opatrenia,	ktoré	môže	viesť	až	k	ukončeniu	pracovného	pomeru.

Zákaz	odvety
Naša	spoločnosť	zakazuje	a	nebude	tolerovať	odvetné	opatrenia	voči	osobe,	ktorá	v	dobrej	viere	ohlásila	
skutočné	alebo	zdanlivé	porušenia	zákona,	predpisu,	nariadenia	alebo	ustanovenia	tohto	kódexu.

Odveta	alebo	odvetné	opatrenia	sú	samy	o	sebe	považované	za	porušenie	tohto	kódexu.	
Ak	sa	domnievate,	že	ste	sa	stali	obeťou	odvety,	neváhajte	a	celú	záležitosť	ohláste	svojmu	nadriadenému	
alebo	pracovníkovi	Global	ethics	Compliance	Officer.

Zaškrtnite	všetky	vhodné	možnosti	a	kliknite	na	tlačidlo	hOTOVO.

Ak máte obavy, mali by ste sa obrátiť na svojho manažéra, nadriadeného, vedúceho pracovníka pre 
dodržiavanie zásad alebo pracovníka Global Ethics Compliance Officer spoločnosti ManpowerGroup.

Pokiaľ ohlásite nesúlad, bude spoločnosti ManpowerGroup okamžite zverejnený.

Pokiaľ podozrenie na porušenie predpisov ohlásite v dobrej viere, ale neskôr sa ukáže ako 
neopodstatnené, môžete byť potrestaný.
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