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Do wszystkich współpracowników 
ManpowerGroup na całym świecie 
List od naszego Prezesa i Dyrektora Generalnego 

Od ponad 60 lat ManpowerGroup to organizacja z poczuciem misji i wyjątkowym postrzeganiem naszej roli 

w społeczeństwie. Pomagamy klientom działać skutecznie i etycznie, zapewniamy pracownikom możliwości 

uzyskania godnego zatrudnienia, pomagając jednocześnie tworzyć bardziej zrównoważone społeczności, 

w których żyjemy i pracujemy. Nasze głębokie zrozumienie ambicji klientów i potencjału ludzkich umiejętności 

pozwala nam odkrywać nieznane dotąd możliwości, dzięki którym wszyscy mogą osiągnąć więcej, niż się 

spodziewali.  

Jesteśmy dumni z tego, że każdy, kto się z nami zetknął, odebrał to jako pozytywne, konsekwentne i 

wyjątkowe doświadczenie. To zaangażowanie i dążenie naszych pracowników, aby szerzyć Doświadczenie 

ManpowerGroup wewnątrz i na zewnątrz firmy daje nam energię i napędza nasze zyski; to właśnie sprawia, 

że ManpowerGroup jest wyjątkowa i odmienna od naszych konkurentów, całej branży i innych firm na świecie. 

Doświadczenie ManpowerGroup zawsze cechowało się zaufaniem, a codzienne stosowanie etycznych 

zachowań w biznesie stanowiło o przewadze nad konkurencją w oczach klientów, kandydatów, dostawców, 

pracowników i przedstawicieli administracji. 

W ManpowerGroup wierzymy, że każda praca jest warta szacunku i że zapewnienie ludziom godności 

wynikającej z zatrudnienia wzmacnia społeczeństwo u jego podstaw. Dlatego tak dumni jesteśmy z tego, 

że możemy zapewnić ludziom odpowiednie możliwości rozwoju.   

Poza współpracą z ponad 500 tys. klientów i ponad czterema milionami kandydatów każdego roku, aktywnie 

na całym świecie wdrażamy inicjatywy, które mają na celu pomóc osobom z ograniczonymi możliwościami 

zatrudnienia. Nasza kultura i fundamenty naszej Firmy to postępowanie właściwe i w słusznej sprawie, 

odnoszenie sukcesów dla dobra naszych udziałowców i odpowiedzialność względem wszystkich osób z nami 

związanych.  

ManpowerGroup to historia sukcesu – od jednego biura w centrum Milwaukee w stanie Wisconsin w 1948 r. 

do ponad 4 tys. placówek w 82 krajach i regionach na całym świecie w chwili obecnej. W miarę, jak 

rozszerzaliśmy naszą działalność, zyskiwaliśmy reputację wśród milionów ludzi, których los zmienił się pod 

naszym wpływem, jako nowatorska firma zajmująca się zatrudnieniem i usługami, przestrzegająca najwyższych 

standardów w każdym aspekcie działalności. 

Nasza marka i nasza reputacja powstawały ponad 60 lat – wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ich promocję 

i ochronę. Jako przedstawiciel ManpowerGroup, Państwo jak i każdy z 30 tys. współpracowników na całym 

świecie, pełnicie obowiązki ambasadorów naszej marki, przestrzegając kodeksu postępowania i etyki 

biznesowej ManpowerGroup, trzymając się jego ducha, a nie tylko litery. Kodeks obowiązuje każdego w 

ManpowerGroup, niezależnie od tytułu czy stanowiska, dzięki czemu utrzymujemy najwyższe standardy w 

kwestii postępowania biznesowego i etycznego. Wiedza, że każdy może oczekiwać, że postąpimy jak najlepiej 

we wszystkich naszych działaniach, wewnątrz i na zewnątrz Firmy, jest korzystna dla wszystkich osób z nami 

związanych, dla pozycji Firmy względem konkurencji i dla każdego z nas. Mam nadzieję, że wszyscy 

przywódcy w naszej Firmie pomogą współpracownikom pełnić obowiązki ambasadorów marki, wcielając 

w życie postanowienia Kodeksu.  

Dlatego też stworzyliśmy możliwości zgłaszania przypadków, które możecie uznać za naruszenia Kodeksu – 

opisano je na stronie 37. Możecie mieć również pewność, że nasza Firma nie toleruje represji wobec osób, 

które zgłaszają takie przypadki. 



Kultura naszej Firmy jest wyjątkowa. Krzewimy ją każdego dnia nie tylko przez to, CO robimy i mówimy, ale, 

co ważniejsze, JAK to robimy i mówimy. To właśnie osobiste zaangażowanie w odpowiednie zachowanie 

każdego z nas pozwala tworzyć Doświadczenie ManpowerGroup.  

Przekonacie się, że nowy Kodeks to praktyczny, przystępny przewodnik umożliwiający wcielanie w życie 

naszych podstawowych wartości poprzez nasze działania. Kodeks stanowi zbiór wskazówek, które pozwalają 

na wybór najbardziej etycznego zachowania. Warto zauważyć, że zawarliśmy w nim opisy przykładów, które 

pozwolą zorientować się, jak zachować się w typowych sytuacjach. Pochodzą one głównie z naszego 

dorocznego szkolenia w dziedzinie postępowania biznesowego i etyki. Przeczytajcie uważnie Kodeks, abyście 

zrozumieli i przyswoili zawarte w nim koncepcje i postępowali zgodnie z jego przesłaniem. 

Każdego dnia z ogromną dumą wiodę ku dalszym sukcesom naszą organizację, której pracownicy mają 

nieodmienną wolę dążenia do naszych celów biznesowych w sposób, który tworzy przyjazne środowisko dla 

współpracowników i zapewnia wyjątkowe doświadczenie dla wszystkich, z którymi się stykamy. Liczę na to, 

że wypełnicie swoją rolę w promocji i ochronie naszej marki poprzez działania zgodne z najwyższymi 

standardami. Powinniście być dumni, że pracujecie dla firmy, której misja jest tak szlachetna, a kultura tak 

głęboko powiązana z jej wartościami. Dziękuję za wszystko, co robicie, aby wcielać w życie odpowiedzialne 

praktyki biznesowe i, co za tym idzie, Doświadczenie ManpowerGroup. 

Jeff Joerres 

Prezes i Dyrektor Generalny, ManpowerGroup 

Nasza historia, nasze wartości, nasze 

atrybuty... Nasze przekonania  

Nasza historia  

Przez ponad 60 lat ManpowerGroup wprowadza w życie zasady oparte na zaufaniu, konsekwencji i 

odpowiedzialności. Szczegółowy opis kluczowych wydarzeń w historii naszej Firmy od 1948 r. do dnia 

dzisiejszego można znaleźć na stronie http://www.manpowergroup.com/about/history.cfm.  

Nasze wartości 

Ludzie  

Troszczymy się o ludzi i rolę pracy w ich życiu. Szanujemy każdą osobę, ufamy jej, wspieramy i pozwalamy 

osiągnąć jej cele w pracy i w życiu.  

Pomagamy ludziom rozwijać kariery poprzez planowanie, kierowanie, szkolenia i edukację.  

Zdajemy sobie sprawę, że każdy ma udział w naszym sukcesie – nasi pracownicy, nasi klienci i nasi 

kandydaci.  

Zachęcamy do rozwoju i nagradzamy osiągnięcia.  

 

Wiedza  

Dzielimy się naszą wiedzą, naszym doświadczeniem i zasobami, aby każdy zdawał sobie sprawę, co w 

kwestiach zatrudnienia jest istotne obecnie i co może się zdarzyć w najbliższej przyszłości, co pozwoli na 

podjęcie odpowiednich działań.  



Aktywnie zdobywamy te informacje i postępujemy zgodnie z nimi, co pozwala nam tworzyć coraz lepsze 

powiązania biznesowe, rozwiązania i usługi.  

W oparciu o nasze zrozumienie kwestii zatrudnienia aktywnie rozwijamy i wprowadzamy  

zasady najlepszego postępowania na całym świecie.  

 

Innowacja  

Jesteśmy liderem w dziedzinie zatrudnienia. Mamy odwagę wprowadzać innowacje, stosować pionierskie 

rozwiązania i stawiać na rozwój.  

Nigdy nie godzimy się ze status quo. Stale rzucamy wyzwanie normie, aby znaleźć nowe i lepsze  

sposoby działania.  

Napędza nas nasz duch przedsiębiorczości i szybkość działania; podejmowanie ryzyka, wiedza, że pewnie nie 

wszystko się nam uda, jednak bez narażania naszych klientów. 

 

Nasze atrybuty 
Spojrzenie w przyszłość – wiemy, co wkrótce może się zdarzyć 
Otwartość – jesteśmy zawsze otwarci na wszystkich 
Wiedza – ceni się nasze przemyślenia, opinie i najlepsze rozwiązania 
Wiarygodność – oczekuje się od nas, że postąpimy właściwie 
Zaangażowanie – ludzi interesuje to, co mówimy i robimy 
Świeżość myślenia – spoglądamy na sprawy z różnej perspektywy 

 
Nasze przekonania 
ManpowerGroup popiera 
Godność pracy, możliwość zatrudnienia dla każdego, etyczne i skuteczne postępowanie w biznesie, 
zrównoważone środowisko i rozwijające się społeczności lokalne. Zapewniamy możliwości zatrudnienia 
i pomagamy odnieść sukces naszym klientom. Jeśli to możliwe, wykorzystujemy nasze zdolności we 
współpracy z administracją, firmami i organizacjami pozarządowymi, koncentrując się na specjalnych 
inicjatywach pozwalających zapewnić zatrudnienie i szkolenia dla następujących grup: 

1. Trwale bezrobotni/zatrudnieni w niepełnym wymiarze  
2. Niepełnosprawni 
3. Osoby wykluczone (mniejszości, imigranci)  
4. Ofiary kataklizmów (powodzie, huragany)  
5. Ofiary wykorzystywania (handel żywym towarem itp.)  
6. Uchodźcy  
7. Młodzież 

 

ManpowerGroup potępia 
Działania, które zmierzają do wykorzystywania ludzi i utrudnienia uzyskania godnej pracy, zwłaszcza 
w przypadku osób wymagających szczególnej troski. Dążymy do eliminacji niesprawiedliwości, koncentrując 
się na zwiększaniu świadomości i sprzeciwiając się poniższym praktykom, aż będziemy mogli zapewnić tym 
osobom możliwość odpowiedniego zatrudnienia. 

 Handel żywym towarem 

 Wykorzystanie osób w trudnej sytuacji życiowej  

 Praca przymusowa 

 Zatrudnianie nieletnich  

 Płace poniżej dozwolonego minimum dla osób szczególnej troski  

 Niebezpieczne warunki pracy  
 



 
 

winter-gram 
 
MISJA NASZEJ FIRMY: 
„WIERZĘ, ŻE MANPOWER MA MISJĘ... Przekonaj się, co sam możesz zrobić, aby «TO, CO 
NIEWYKONALNE, W MANPOWER STAŁO SIĘ MOŻLIWE»”. 
Elmer Winter, Manpower Inc. współzałożyciel i poprzedni prezes, 1969 r. 
 
W ciągu naszej 62-letniej historii ManpowerGroup miał tylko trzech dyrektorów generalnych, byli to: Elmer 
Winter (1948-1976); Mitchell Fromstein (1976-1999) oraz Jeff Joerres (1999 do chwili obecnej). Ta wyjątkowa 
ciągłość sprawiła, że w naszej firmie wytworzyła się szczególna kultura będąca podstawą naszego sukcesu. 
 
W ManpowerGroup wierzymy, że sukces, jaki osiągamy w naszej działalności, opiera się na tym, jak dobrze 
służymy innym i jak postrzegają oni naszą Firmę w codziennych kontaktach. Jesteśmy dumni, że mieliśmy 
pozytywny wpływ na życie tylu ludzi. Nasza umiejętność równoważenia osiągania zysków z długotrwałym 
rozwojem pozwala nam pomagać w rozwoju lokalnej gospodarki. Pomagamy odnosić sukcesy naszym 
klientom i pozwalamy znaleźć wielu osobom możliwości zatrudnienia i odzyskać godność płynącą z pracy. 
Tworzymy dodatkową wartość ekonomiczną stwarzając miejsca pracy i sprzyjając rozwojowi umiejętności. 
Rozszerzamy możliwości społeczności, co przekłada się na zrównoważony rozwój i dodatkowe możliwości dla 
ManpowerGroup i naszych udziałowców.  
 
Nasz współzałożyciel, Elmer Winter, gorąco wierzył w znaczenie godności pracy w życiu pracowników i ich 
rodzin. Poza kierowniczą rolą w ManpowerGroup Elmer stworzył model współpracy ze społecznościami, 
często w ramach inicjatyw dotyczących edukacji i kadr, które pozwalały lepiej przygotowywać ludzi do rynku 
pracy.  
 
Jeff Joerres często przywołuje poczucie misji Elmera i opisuje je jako głęboko związane z fundamentami 
naszej Firmy. Określamy to mianem „Efektu Elmera”.  
 

Scenariusz 1 
Który z poniższych pracowników wciela w życie wartości ManpowerGroup? 
Zaznacz wszystkie odpowiednie pola i kliknij KONIEC, aby uzyskać odpowiedź 
 
Samara stwierdza przydatną umiejętność u nowej pracownicy i sugeruje, aby ta zgłosiła się do jednego 
z komitetów naszej Firmy, który pomoże jej wykorzystać i rozwijać tę umiejętność. 
 
Salvatore przedstawia jeden z pomysłów swojego pracownika jako własny podczas spotkania 
kierownictwa. 
 
Lynette zapoznaje się z krytyką jednego z klientów dotyczącą ManpowerGroup i przedstawia ją 
kierownictwu. 
 
Yoko nie dzieli się z nikim swoim pomysłem dotyczącym organizacji krytycznych danych Manpower, 
ponieważ nie ma pewności, że pomysł ten by się sprawdził. 
 
Koniec 
Odpowiedź: Należało zaznaczyć pola pierwsze i trzecie. 
Samara wciela w życie wartości ManpowerGroup, pomagając pracownikom rozwijać się poprzez 
szkolenia i edukację. Lynette jest otwarta na potrzeby i zastrzeżenia naszych klientów oraz upewnia się, 
że kierownictwo zdaje sobie z nich sprawę, dzięki czemu będzie można podjąć odpowiednie działania. 
Z kolei Salvatore nie docenia właściwie wkładu, jaki każdy wnosi w nasz sukces, a Yoko musi pamiętać, 
że ManpowerGroup zachęca do podejmowania uzasadnionego ryzyka, ze świadomością, że niektóre 
nowe koncepcje mogą nie być udane. 



W liście skierowanym do całej organizacji w 1969 r. Elmer streścił wizję firmy i podkreślił pozytywny wpływ, jaki 
firma mógłby wywrzeć na życie wszystkich związanych z nim osób poprzez rozwijanie możliwości 
poszczególnych osób i społeczności. Ideały wyznawane przez Elmera ukształtowały zaangażowanie naszej 
Firmy, aby postępować właściwie i w słusznej sprawie, co jest fundamentem niniejszego kodeksu 
postępowania i etyki biznesowej.  

 

Wprowadzenie do kodeksu postępowania 

i etyki biznesowej 
Przeznaczenie 

 Kodeks obowiązuje nas wszystkich 

 Nasze obowiązki 

 
Przeznaczenie 
Kodeks postępowania i etyki biznesowej (dalej zwany „Kodeksem”) zawiera wskazówki dla wszystkich naszych 
współpracowników i partnerów dotyczące prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami 
etycznymi. Przestrzegając Kodeksu wcielamy w życie nasze wartości i atrybuty. 
 
Marka i reputacja naszej Firmy są powszechnie uważane za godne zaufania – to cecha, którą chcemy 
przejawiać w każdym naszym działaniu. ManpowerGroup rozwinęła się i rozkwita dzięki kulturze uczciwości, 
konsekwencji i odpowiedzialności – wierzymy, że ta kultura stanowi dla nas istotną przewagę konkurencyjną. 
Kodeks, jako zbiór wytycznych, przyczynia się do naszych przyszłych sukcesów, pomagając krzewić tę kulturę.  
 
Pomaga on również w skutecznym promowaniu i ochronie naszej marki oraz osób z nami związanych. 
Pozwala każdemu zwrócić uwagę na obszary ryzyka związanego z kwestiami etycznymi, zapewnia wskazówki 
pozwalające rozpoznać i rozwiązać problemy natury etycznej oraz zapewnia mechanizmy zgłaszania 
nieetycznych zachowań bez obawy represji.  
 

Kodeks obowiązuje nas wszystkich 
Nasz Kodeks obowiązuje wszystkich, włączając w to pracowników, członków kierownictwa ManpowerGroup 
i podmiotów zależnych, członków zarządu ManpowerGroup i inne podmioty, które świadczą nam usługi. 
Na użytek niniejszego Kodeksu terminy „Firma” i „ManpowerGroup” oznaczają ManpowerGroup oraz podmioty 
zależne i stowarzyszone. 
 

Nasze obowiązki 
Pracownik 

 Przeczytać, zrozumieć i przestrzegać zasad Kodeksu 

 Przestrzegać przepisów obowiązującego prawa 

 Robić to, co właściwe z punktu widzenia wszystkich osób związanych z Firmą 

 W razie wątpliwości zwrócić się o wskazówki 

 Bezzwłocznie zgłaszać naruszenia lub podejrzenia naruszenia Kodeksu. Represje za zgłoszenia 
dokonane w dobrej wierze nie będą tolerowane. „Dobra wiara” oznacza udostępnienie wszystkich 
dostępnych informacji z przekonaniem, że są one prawdziwe 

 W pełni współpracować w ramach dochodzeń przeprowadzanych przez odpowiednio upoważnionych 
przedstawicieli Firmy 

 Uzyskać szkolenia i certyfikaty zgodnie z wymaganiami Kodeksu 
 

Kierownik  
Wymagamy od naszej kadry kierowniczej, aby rozwijała i krzewiła kulturę etycznego zachowania poprzez 
otwartość i uczciwość w kwestiach działań biznesowych oraz tworzenie środowiska pracy, które zachęca 



współpracowników do zgłaszania kwestii etycznych bez obawy represji. Ważną kwestią jest, abyśmy stanowili 
pozytywny wzór dla tych, którymi kierujemy, udzielając porad i wskazówek lub wskazując inne osoby w Firmie, 
które mogą to zrobić.  

 

Uzyskiwanie pomocy i zgłaszanie zastrzeżeń 

Strony 

 W razie wątpliwości: Wytyczne moralne 

 Zgłaszanie zastrzeżeń 

 Brak represji 
 

W razie wątpliwości: Wytyczne moralne 
Kodeks ManpowerGroup nie ma na celu opisywać wszystkich przepisów, zasad, reguł lub okoliczności 
związanych z etycznym zachowaniem. Przy ocenie właściwego zachowania musimy kierować się zdrowym 
rozsądkiem i oceną sytuacji. Nie można oczekiwać, że każdy będzie wiedział wszystko; dlatego, jeśli 
znajdziecie się w sytuacji, gdy nie jesteście pewni etycznych implikacji jakiegoś działania, potraktujcie poniższe 
pytania jako wytyczne: 
 

 Czy jestem sprawiedliwy i uczciwy? 

 Czy moje działania są legalne? 

 Czy postępuję właściwie? 

 Czy w przyszłości inni będą pozytywnie oceniać moje działania? 

 Czy wierzę, że działam w sposób etyczny? 

 Jeśli moje działania byłyby opisywane przez media, jak bylibyśmy postrzegani: ja oraz 
ManpowerGroup? 

 
Jeśli wciąż potrzebujesz wskazówek, porozmawiaj ze swoim przełożonym, kierownikiem, lokalnym 
kierownikiem zajmującym się zasadami etycznymi, innym członkiem kierownictwa, dyrektorem generalnym ds. 
zasad etycznych lub radcą generalnym. 
 

Zgłaszanie zastrzeżeń 
Unikanie naruszeń Kodeksu nie polega tylko na przestrzeganiu przepisów. Wierzymy, że właściwe 
postępowanie w pracy i traktowanie się z szacunkiem tworzy kulturę zachęcającą do innowacji i pozwala 
wszystkim osiągnąć sukces.  
 
Musimy bezzwłocznie zgłaszać wszelkie działania, które mogą zostać uznane za bezprawne, nieuczciwe lub 
nieetyczne przy pomocy metod opisanych na stronie 36. Każdy, kto zgłasza zastrzeżenia w dobrej wierze, 
może być pewny, że nie poniesie za to kary.  
 
Nasza Firma wszelkie zgłoszenia bierze poważnie, bezzwłocznie sprawdza i traktuje jako poufne w takim 
stopniu, jak to możliwe oraz dokłada wszelkich starań, aby chronić anonimowość każdego, kto zgłasza 
możliwe naruszenie zasad w dobrej wierze.  
 

Brak represji 
Nasza Firma nie będzie tolerować represji wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają nieprawidłowości. 
Każdy, kto doświadczy zachowania, które uzna za represje, powinien bezzwłocznie zgłosić to przełożonemu, 
lokalnemu kierownikowi zajmującemu się zasadami etycznymi lub dyrektorowi generalnemu ds. zasad 
etycznych.  

 



Nasze zobowiązania względem siebie 
Strony  

 Wzajemny szacunek 

 Prywatność i poufność danych 

 Różnorodność i otwartość 

 Bezpieczeństwo i zdrowie 

 Stosowanie używek 

 Prześladowania i przemoc w miejscu pracy 

 
Ludzie >> Jedna z naszych wartości 
Jedna z naszych wartości – ludzie – określa szacunek, jak mamy dla poszczególnych osób i roli, jaką praca 
odgrywa w ich życiu. Naszym podstawowym przekonaniem jest wiara, że każdy powinien mieć możliwość 
zatrudnienia. Chcemy iść dalej, niż tylko przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących zatrudnienia na 
całym świecie. Mamy wspólny obowiązek traktować wszystkich pracowników sprawiedliwie podczas naboru 
i rozwoju kariery, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. 
 
Szacunek dla ludzi oznacza również, że współdzielimy odpowiedzialność za utrzymanie atmosfery pracy 
pełnej szacunku i bezpieczeństwa, wolnej od zachowań nękających lub nieprofesjonalnych.  
 

Wzajemny szacunek 
Musimy szanować każdego z osobna i dbać o ich godność. Uznajemy wszelkie różnice i jesteśmy otwarci na 
wszystkich, dążąc do zapewnienia im możliwości pozwalających uwolnić ich potencjał. 
 
Traktując wszystkich z szacunkiem, godnie, uprzejmie i sprawiedliwie możemy odnosić wspólne sukcesy 
w pracy zespołowej. 
 

Prywatność i poufność danych 
Nasz szacunek dla ludzi oznacza również, że szanujemy i chronimy informacje na temat naszych 
pracowników, współpracowników, klientów, dostawców, kandydatów i partnerów oraz wszelkich innych osób. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku numerów identyfikacyjnych, adresów domowych, numerów telefonów, 
danych medycznych i innych informacji. Dane takie muszą być poufne i mogą być wykorzystywane tylko do 
odpowiednich celów związanych z naszą działalnością.  
 
Wiele krajów, w których działamy, posiada odpowiednie przepisy dotyczące prywatności danych. Uznajemy 
potrzebę ochrony prywatności i jesteśmy zaangażowani w traktowanie danych osobowych w sposób 
odpowiedzialny i zgodny z tymi przepisami.  
 
Rozumiemy wymagania dotyczące poufności danych i wykorzystujemy dane osobowe zawarte w systemach, 
sieci wewnętrznej, poczcie elektronicznej i innych aplikacjach ManpowerGroup tylko do odpowiednich celów 
związanych z naszą działalnością. Nasza Firma szanuje miejsce pracy swoich pracowników, włączając w to 
ich pocztę elektroniczną i głosową. Mamy również pewne prawa określone przepisami, które pozwalają nam 
wcielać nasze zasady etyczne. Obejmują one również pełny dostęp i wgląd do plików komputerowych, 
rejestrów telefonicznych, poczty elektronicznej, poczty głosowej, rejestru wykorzystania Internetu, dokumentów 
firmowych, biurek, szafek i innej własności Firmy. 
 
Globalne zasady prywatności danych ManpowerGroup, standardy ochrony danych i odpowiednie zasady, 
procedury i zobowiązania umowne można znaleźć pod adresem: 
www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm. 
 
Nasz atrybut – „wiarygodność” – ma wiele przejawów. Jednym z przykładów jest przestrzeganie generalnych 
zasad dotyczących wykorzystania przez pracowników zasobów komputerowych, które dotyczą wszystkich 
informacji pozostających w gestii ManpowerGroup. Poza danymi osobowymi dotyczy to wszystkich informacji, 
których poufność musimy zachować. Przykładem mogą być sprawozdania finansowe, informacje na temat 



klientów, strategie marketingowe, tajemnice handlowe oraz  
inne informacje uznawane za „własność intelektualną”.  
 
Gdy okazujemy szacunek sobie nawzajem i wszystkim osobom związanym z Firmą, okazujemy również 
szacunek w wykorzystaniu usług, obiektów i wyposażenia Firmy.  
 

 

 
Różnorodność i otwartość 
Ponieważ ManpowerGroup to organizacja globalna, nasi pracownicy, partnerzy, klienci, kandydaci i dostawcy 
są naturalnie zróżnicowani. Cenimy sobie różnorodność, ponieważ zapewnia ona szerszą perspektywę i 
więcej możliwości dla naszej organizacji. To dodatkowa korzyść dla naszych udziałowców, klientów, 
społeczności i innych osób z nami związanych. Wiedza i innowacja to dwie z naszych podstawowych wartości. 
Możemy tworzyć i współdzielić wiedzę oraz innowacje tylko przyjmując strategię, która zakłada otwartość na 
pomysły pochodzące od każdego z nas. 
 
Jednym z naszych celów biznesowych jest znalezienie dla naszych klientów osób z talentami, co pozwoli im 
osiągnąć więcej, niż ktokolwiek mógłby oczekiwać. Coraz częściej oznacza to korzystanie ze źródeł i 
społeczności, których udział w społeczeństwie był do tej pory niereprezentatywny. Dlatego też różnorodność 
jest kluczowa w utrzymaniu naszej dominującej roli jako eksperta na zmieniającym się rynku zatrudnienia 
i zachowaniu naszej umiejętności spełniania potrzeb naszych klientów, poprzez otwarcie na każdy pomysł 
i umożliwienie każdemu wykorzystania jego potencjału. 
 
Nasze wartości odzwierciedlają nasze przekonanie, że wszyscy ludzie powinni mieć równe możliwości 
odpowiedniego zatrudnienia, nie tylko dlatego, że jest to właściwe, ale dlatego, że zatrudnianie najlepszych 
pracowników niezależnie od ich pochodzenia oznacza korzyść dla wszystkich. Poszczególne osoby, 
społeczności, a także nasi klienci – wszyscy zyskują na tym, że znajdujemy ludziom odpowiednie zatrudnienie. 
 
Zasady te dotyczą również zatrudnienia, zwolnień, korzyści socjalnych, przeniesień, naboru, rekompensat, 
działań naprawczych i awansów. Więcej informacji na temat zasad związanych z równym traktowaniem można 
znaleźć na stronie: www.manpowergroup.com/social/social.cfm. 
 

Bezpieczeństwo i zdrowie 
Ponieważ leży nam na sercu dobro ludzi, troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdej osoby stanowi podstawę 
naszych zasad. 
 

Scenariusz 2 
Dlaczego nasze procedury dotyczące ochrony danych osobowych są tak istotne? 
 
Zaznacz wszystkie odpowiednie pola i kliknij KONIEC, aby uzyskać odpowiedź 
 

 ManpowerGroup szanuje waszą prywatność. 

 ManpowerGroup chce, aby jej atrybuty, takie jak wiarygodność, spojrzenie w przyszłość i wiedza, 
były widoczne, gdy chodzi o ochronę poufnych danych osobowych pracowników i partnerów. 

 ManpowerGroup posiada obecnie globalne zasady prywatności danych, które pozwalają nam 
przestrzegać bardziej surowych przepisów dotyczących prywatności danych. 

 ManpowerGroup chce zmniejszyć ryzyko kradzieży tożsamości i przestrzegać przepisów 
państwowych dotyczących ochrony prywatności danych, które wpływają na naszą działalność. 

 Wszystkie z powyższych. 
 
Koniec 
 
Odpowiedź: Wszystkie podane powody sprawiają, że nasze procedury są istotne. 
 
 
 



Każdy musi w pełni przestrzegać wszystkich zasad, przepisów i procedur związanych z bezpieczeństwem 
i higieną pracy i musi być gotów na wdrożenie planów awaryjnych. 
 
Musimy bezzwłocznie zgłaszać warunki pracy stanowiące zagrożenie, aby można było w porę podjąć 
odpowiednie działania. Wszystkie wypadki w miejscu pracy, nawet najdrobniejsze, należy zgłaszać 
natychmiast.  
 

Stosowanie używek 
Jesteśmy zaangażowani w stworzenie miejsca pracy wolnego od substancji uzależniających i alkoholu. 
Wykonując czynności na rzecz Firmy i znajdując się na jej terenie, nikt nie może być pod fizycznym lub 
psychicznym wpływem substancji uzależniających lub alkoholu, co pozwoli zachować bezpieczne i przyjazne 
środowisko pracy. Przyjście do pracy pod wpływem alkoholu lub nielegalnych używek lub używanie, 
posiadanie albo sprzedaż nielegalnych używek w czasie lub w trakcie pracy na rzecz Firmy może skutkować 
natychmiastowym zwolnieniem.  
 
Zakup lub konsumpcja napojów alkoholowych na terenie Firmy są zabronione, o ile nie została na to wyrażona 
zgodna kierownictwa Firmy w związku z określonymi imprezami.  
 
W przypadku stosowania leków, które mogą wpłynąć na wydajność lub bezpieczną pracę, należy to omówić ze 
swoim przełożonym. 
 

Prześladowania i przemoc w miejscu pracy 
Każdy ma prawo do środowiska pracy wolnego od prześladowań wszelkiego rodzaju. Nie będziemy tolerować 
słownych, niewerbalnych lub fizycznych zachowań ze strony dowolnej osoby związanej z naszą działalnością 
(włączając w to naszych dostawców i klientów), które stanowią prześladowanie lub mogą zostać odebrane jako 
poniżające, obraźliwe, krzywdzące lub wrogie, włączając w to przemoc w miejscu pracy oraz molestowanie 
seksualne.  
 
Przemoc w miejscu pracy obejmuje napady rabunkowe i inne przestępstwa z chęci zysku, konflikty rodzinne, 
nękanie, przemoc wobec pracodawcy, obecnych lub byłych współpracowników i ich rodzin, klientów, 
dostawców i osób trzecich. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zabraniamy posiadania i/lub użycia 
broni palnej, innej broni, urządzeń wybuchowych i/lub innych materiałów niebezpiecznych na terenie Firmy lub 
w trakcie działań na rzecz Firmy. 
 
Molestowanie seksualne ma miejsce, gdy niepożądane zachowania wobec danej osoby wynikające z jej płci 
wpływają na jej pracę. Zachowania takie obejmują niepożądane propozycje seksualne, żądania natury 
seksualnej i inne zachowania werbalne lub fizyczne o podtekście seksualnym, które można uznać za 
poniżające, wrogie lub obraźliwe. 
 



 
 
Jeśli doświadczycie jakiejkolwiek formy prześladowania lub przemocy lub zauważycie tego typu zachowania 
skierowane wobec innych pracowników, musicie to zgłosić swojemu przełożonemu, kierownikowi, lokalnemu 
kierownikowi zajmującemu się zasadami etycznymi lub dyrektorowi generalnemu ds. zasad etycznych. 
 
Nasza Firma nie będzie tolerować represji wobec pracowników, którzy w dobrej wierze zgłaszają przypadki 
prześladowania lub przemocy w miejscu pracy. 
 
 

 

Scenariusz 3 
„Zachowania niepożądane” to zachowania, których dana osoba sobie nie życzy, o które nie zabiega i 
których nie inicjuje.  
 
Zachowanie, które może być do przyjęcia dla jednej osoby, może być niepożądane dla innej (np. żart lub 
uścisk). Określenie przypadku potencjalnego molestowania nie zależy od intencji domniemanego sprawcy; 
zależy bardziej od osoby, która jest obiektem lub świadkiem danego zachowania i która uznaje je za 
niepożądane.   
Joe często wita współpracownice uściskiem. Joe jest przyjaźnie nastawiony również do współpracowników, 
ale zwykle klepie ich tylko po plecach. Joe nie zdaje sobie sprawy, że chociaż większość 
współpracowników nie ma nic przeciw jego zachowaniu, jedna z jego współpracownic wzdraga się, gdy 
tylko go słyszy, ponieważ czuje silny dyskomfort, jeśli Joe się do niej przytula. Joe musi zrozumieć, że mimo 
dobrych intencji jego zachowanie może być podstawą do zgłoszenia molestowania seksualnego, jako że 
jest ono niepożądane dla co najmniej jednej pracownicy. 
Jeśli jesteś w podróży służbowej i po godzinach twój przełożony odwiedza cię w pokoju hotelowym, 
sugerując, że możesz dostać podwyżkę, jeśli zgodzisz się na jego propozycje natury seksualnej, może to 
stanowić molestowanie seksualne zarówno według zasad ManpowerGroup jak i przepisów prawa. Mimo, 
że zachowanie to ma miejsce poza pracą, jest z nią związane i jest na tyle poważne, że tworzy nieprzyjazne 
środowisko pracy i stanowi przypadek molestowania seksualnego jako propozycja „coś za coś”. 
 

Scenariusz 4 
Które z poniższych zachowań są właściwe w miejscu pracy? 
 
Zaznacz wszystkie odpowiednie pola i kliknij KONIEC, aby uzyskać odpowiedź 

 Uprzejmie powiedzieć współpracownikowi, którego zachowanie uznasz za obraźliwe lub 
niewłaściwe, że życzysz sobie, aby zaprzestał takiego zachowania. 

 Ukarać kogoś za ujawnienie przypadku prześladowania. 

 Traktować wszystkich w miejscu pracy z zawodową uprzejmością i szacunkiem.  

 Dokładać starań, aby traktować współpracowników uczciwie i sprawiedliwie. 
 
Koniec 
 
Odpowiedź: Należało zaznaczyć pierwsze, trzecie i czwarte pole 
 
Karanie kogoś za ujawnienie przypadku prześladowania nie jest właściwym zachowaniem. Wszyscy 
jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie atmosfery pracy pełnej szacunku i bezpieczeństwa, wolnej od 
zachowań nękających lub nieprofesjonalnych. Oczekuje się, że każdy będzie szanował swoich 
współpracowników i odpowiednie się do nich odnosił. 



Nasze zobowiązania względem naszej Firmy 
i udziałowców 
Strony  

 Konflikty interesów 

 Ochrona informacji i zasobów 

 Informacje wewnętrzne i obrót papierami wartościowymi 
 

Konflikty interesów 
Każdy z nas ma obowiązek rozwiązywać konflikty interesów, lub domniemane konflikty interesów, aby chronić 
naszą Firmę i jej udziałowców. Konflikty takie mogą wynikać z działań, w których osobiste interesy mogłyby 
negatywnie wpływać, lub wydają się wpływać, na naszą zdolność do podejmowania obiektywnych decyzji 
i działania w najlepszym interesie naszej Firmy i jej udziałowców. Ujawnienie takich konfliktów jest kluczowe 
dla ich rozwiązania. 
 

Procedura ujawniania i rozwiązywania konfliktów  
Należy bezzwłocznie ujawnić przełożonemu każdą transakcję, powiązanie lub sytuację, która może stworzyć 
faktyczny lub potencjalny konflikt interesów. Wymaganie to dotyczy również transakcji, powiązań lub sytuacji 
z udziałem innej osoby, które mogą stworzyć faktyczny lub potencjalny konflikt interesów. Przełożony jest 
odpowiedzialny za podjęcie decyzji – jeśli to konieczne, po konsultacji z wyższym poziomem kierownictwa. 
 
Wszystkie konflikty i potencjalne konflikty muszą przejść przez procedurę ujawniania i weryfikacji.  
 

Przykłady potencjalnych konfliktów 
Poniżej znajduje się lista przykładowych transakcji, powiązań i sytuacji, które mogą stworzyć faktyczny lub 
potencjalny konflikt interesów.   

1. Posiadanie przez pracownika lub członka jego najbliższej rodziny udziałów finansowych w podmiocie 
zewnętrznym, który prowadzi interesy z naszą Firmą lub jest jej konkurentem. 

2. Znaczący udział pracownika lub członka jego najbliższej rodziny w zarządzie podmiotu zewnętrznego, 
który prowadzi rozległe interesy z naszą Firmą lub jest jej konkurentem. 

3. Zatrudnienie zewnętrzne, np. drugi etat, udział w radzie dyrektorów lub stanowisko konsultanta 
w podmiocie, który prowadzi interesy z naszą Firmą lub jest jej konkurentem.  

4. Zatrudnienie lub zobowiązania biznesowe, które wpływają na obowiązki pełnione w Firmie (poza 
nieistotnymi przypadkami).  

W każdej z tych sytuacji należy ujawnić konflikt lub potencjalny konflikt interesów przełożonemu i postępować 
zgodnie z jego wskazówkami w kwestii rozwiązania konfliktu. 
 

Korzyści z miejsca pracy 
Oczekuje się, że będziemy wykonywać nasze obowiązki w sposób, który służy legalnym interesom naszej 
Firmy. Nie wolno nam wykorzystywać na własny rachunek okazji, które nasuwają się w związku z 
wykorzystaniem własności lub informacji Firmy lub w ramach pełnienia obowiązków w ManpowerGroup, 
chyba, że Firma rozważyła możliwość wykorzystania takiej okazji i zdecydowała się z niej nie korzystać. 
 

Zapytania o wskazówki 
Powyższy opis to również tylko wskazówka pomagająca rozpoznać potencjalne konflikty interesów. Kwestie 
związane z konfliktami interesów można rozwiązać tylko po rozważeniu określonych okoliczności w kontekście 
naszych działań w ManpowerGroup. Dlatego należy postępować zgodnie z procedurą ujawniania i 
rozwiązywania konfliktów.  



 

 
Ochrona informacji i aktywów 
Mamy obowiązek chronić aktywa Manpower tak, jakby należały do nas. Aktywa ManpowerGroup to nie tylko 
pieniądze, nieruchomości i wyposażenie. Obejmują one dane finansowe, pomysły, plany biznesowe, 
rozwiązania techniczne, wykazy klientów, dane osobowe pracowników i inne informacje objęte własnością. 
Kradzież, przywłaszczenie lub niepowołane użycie tych aktywów to poważna sprawa i tak będzie traktowana.  
 

Wykorzystanie aktywów Firmy 
Musimy działać tak, by chronić własność, zasoby i wyposażenie Firmy. Wykorzystanie tych zasobów do celów 
osobistych jest dozwolone tylko po uprzednim zezwoleniu. Nie wolno ich wykorzystywać do osiągnięcia 
korzyści osobistych lub celów biznesowych niezwiązanych z naszą Firmą. 
 

Poufne informacje biznesowe 
Poufne informacje biznesowe dotyczące naszych strategii i działań to cenne aktywa Firmy. „Poufne informacje 
biznesowe” obejmują dane dotyczące kosztów i cen, wykazy klientów, potencjalne przejęcia, procedury i 
procesy biznesowe, dane finansowe, tajemnice handlowe i know-how, informacje dotyczące personelu, 
strategie i plany marketingu i sprzedaży, wykazy dostawców i inne informacje oraz dane, których nie ujawniono 
publicznie. Wszystkie informacje Firmy można wykorzystywać wyłącznie na użytek Firmy – nigdy do 
osiągnięcia korzyści osobistych.  
 

Scenariusz 5 
Andrew, kierownik ds. zaopatrzenia, powiedział Eduardo, swojemu dostawcy drukarek biurowych, że ma 
problemy ze znalezieniem dobrego hydraulika, który naprawiłby przeciek w jego łazience. Eduardo 
wskazuje hydraulika, który ma doskonałą reputację; Andrew uważa jednak, że byłby zbyt drogi. Eduardo 
wyjaśnia, że przyjaźni się z bratem tego hydraulika i może uzgodnić dla Andrew specjalną cenę. Eduardo 
sugeruje, że Andrew w zamian mógłby zwiększyć swoje zamówienia. Andrew był bardzo zadowolony z 
drukarek, więc mówi, że i tak skorzystałby z usług Eduardo. 
Andrew nie widzi problemu, gdyż chce zwiększyć zamówienie na podstawie jakości drukarek Eduardo, ale 
fakt, że Eduardo wyświadcza mu istotną przysługę, sprawia, że zaistniał konflikt interesów. Jeśli jakość 
usług Eduardo pogorszy się następnym razem, gdy Andrew złoży zamówienie, Andrew ciągle może czuć 
się zobowiązany do skorzystania z jego usług, co będzie sprzeczne z interesami naszej Firmy. 
 
Która z poniższych sytuacji tworzy potencjalny konflikt interesów? 
Zaznacz wszystkie odpowiednie pola i kliknij KONIEC, aby uzyskać odpowiedź. 
 

 Kylie raz w tygodniu uczy języka angielskiego na kursach dla dorosłych. 

 Lydia, kierownik filii, zatrudnia swojego szwagra do przeprowadzenia przebudowy siedziby filii. 

 Kwame, kierownik ds. operacyjnych, otrzymał bilety na mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 
podziękowaniu za skorzystanie z usług określonego dostawcy. 

 Siobhan pracuje na pół etatu dla konkurenta. 
 
Koniec 
 
Odpowiedź: Należało zaznaczyć drugie, trzecie i czwarte pole. 
 
Dodatkowy etat Kylie na stanowisku nauczycielki prawdopodobnie nie stwarza konfliktu z jej obowiązkami 
w ManpowerGroup, ponieważ robi to ona w czasie wolnym. Lydia, kierownik filii, zatrudniła krewnego do 
prac związanych bezpośrednio z jej filią, co tworzy potencjalny konflikt interesów. Jeśli Kwame przyjmie 
za darmo bilety od dostawcy, stwarza widoczny konflikt interesów i naraża na szwank reputację 
ManpowerGroup. Kwame może czuć się zobowiązany do skorzystania z usług tego dostawcy w 
przyszłości, nawet jeśli ich jakość jest niewystarczająca. Siobhan również stwarza konflikt interesów 
z ManpowerGroup, decydując się na pracę dla konkurencji.  



Dopuszcza się pewne wyjątki: a) Gdy ManpowerGroup wyrazi zgodę na piśmie. b) Gdy informacje takie 
zgodnie z prawem zostaną ujawnione publicznie. c) Gdy ujawnienia tych informacji wymaga odpowiedni sąd.  
 
Obowiązek ten spoczywa na nas nawet po ustaniu zatrudnienia i powiązań biznesowych z ManpowerGroup, 
zgodnie z obowiązującym prawem. 
 

Rzetelność, przechowywanie oraz niszczenie rejestrów i dokumentów firmowych  
Jesteśmy znani z tego, że jesteśmy uczciwi i godni zaufania we wszystkich aspektach naszej działalności. 
Wszystkie informacje biznesowe przekazywane w raportach, włączając w to zapisy biznesowe i finansowe, 
muszą być aktualne i rzetelne. Dane finansowe muszą odzwierciedlać faktyczne transakcje i być zgodne z 
ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Zabrania się tworzenia tajnych lub nierejestrowanych funduszy 
lub aktywów. 
 
Dokumenty i zapisy biznesowe obejmują dokumenty papierowe, takie jak listy i drukowane sprawozdania. 
Obejmują również dokumenty elektroniczne, takie jak wiadomości poczty elektronicznej lub inne nośniki 
zawierające informacje na temat Firmy i/lub jej działań biznesowych.  
 

 

 
Własność intelektualna – nasza i innych 
Wiedza i innowacja to dwie z podstawowych wartości ManpowerGroupo. Własność intelektualna 
ManpowerGroup to cenne aktywa biznesowe. Mamy obowiązek szanować i chronić wszelką własność 
intelektualną, czy to należącą do nas, czy też do innych osób lub podmiotów. 
 
Do ManpowerGroup należą wszelkie wynalazki, odkrycia, pomysły i tajemnice handlowe stworzone przez 
pracowników ManpowerGroup w trakcie ich pracy lub wytworzone przy użyciu zasobów ManpowerGroup.  
 
Zobowiązania te obejmują również wszystkie programy komputerowe. Będziemy wykorzystywać każde 
oprogramowanie legalnie i zgodnie z licencjami, na podstawie których możemy je użytkować.  
 

Wykorzystanie nośników elektronicznych 
Nasza marka i reputacja zależą od każdego z nas i od naszego zachowania. Obejmuje to również 
wykorzystanie wszystkich nośników elektronicznych i systemów komunikacyjnych, takich jak poczta głosowa, 
poczta elektroniczna i oprogramowanie komercyjne.  
 
Komunikacja z wykorzystaniem tych systemów nie jest prywatna. Jej zapisy stanowią dokumenty firmy. 
Dlatego ManpowerGroup może ograniczać, odczytywać, uzyskiwać dostęp, przechwytywać i ujawniać treść 
takiej komunikacji. 
 
Jako użytkownicy tych systemów jesteśmy odpowiedzialni za to, by komunikacja przy ich użyciu nikomu nie 
zaszkodziła ani nikogo nie uraziła, ani by nie naraziła naszej Firmy na szwank. Nie wolno nam wykorzystywać 
systemów ManpowerGroup do tego, aby świadomie, lekkomyślnie lub złośliwie zamieszczać, przechowywać, 

Scenariusz 6 
Yumiko, konsultantka ds. rekrutacji w ManpowerGroup, mówi swojej najlepszej przyjaciółce, Monice, 
o nowym narzędziu, które ManpowerGroup opracowała do oceny największych zalet kandydatów. 
Narzędzie to pomoże nam zwiększyć nasze przychody. Yumiko mówi Monice, aby nikomu nie ujawniać 
tej informacji, zwłaszcza kuzynowi Moniki, który należy do kierownictwa konkurencyjnej spółki. Monika 
obiecuje, że zachowa tajemnicę, mimo, że zdarzało się jej już w przeszłości ujawniać różne informacje. 
 
Yumiko może ujawnić istotną tajemnicę Firmy – zdrowy rozsądek powinien podpowiedzieć jej, że 
przekazywanie takich informacji krewnej konkurenta jest bardzo niewłaściwe. W żadnych 
okolicznościach nie powinna ona ujawniać poufnych informacji na temat Firmy lub jej działalności. 
Oczekuje się, że wszyscy pracownicy ManpowerGroup będą szanować aktywa ManpowerGroup tak, 
jakby należały do nich. 
 



przekazywać, pobierać lub rozprowadzać jakiekolwiek materiały, które mogą zostać uznane za krzywdzące, 
zniesławiające, spotwarzające, obsceniczne lub zawierające groźby.  
 
Internetowe sieci społecznościowe istotnie przyczyniają się do naszego sukcesu, łącząc nas z naszymi fanami 
i przyjaciółmi, którzy stali się naszymi klientami, kandydatami, partnerami lub współpracownikami. W 
przeciwieństwie do wielu firm zezwalamy i zachęcamy pracowników do korzystania z sieci społecznościowych. 
Sporządziliśmy wytyczne (dostępne pod adresem http://www.manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm#10) 
dotyczące właściwego stosowania tych narzędzi, abyśmy mogli je użytkować w sposób, który przynosi 
korzyści zarówno naszej Firmie, jak i jej pracownikom. Oczekujemy, że zachowanie pracowników w Internecie 
będzie odpowiadało ich zachowaniu w każdej innej sytuacji związanej z Firmą. 
 

 

 
Pytania ze strony inwestorów i mediów 
Musimy udzielać informacji na temat naszej organizacji opinii publicznej, naszym udziałowcom oraz prasie. 
Musimy robić tak, aby mieć pewność, że informacje są aktualne, prawidłowe i rzetelne. Należy dbać o to, aby 
przypadkiem nie ujawnić informacji poufnych. Wszystkie zapytania lub prośby o informacje ze strony opinii 
publicznej, udziałowców, analityków lub przedstawicieli prasy muszą być natychmiast przekazane właściwej 
osobie w danym kraju, wyznaczonej do kontaktów z opinią publiczną. Jeśli zapytanie dotyczy kwestii globalnej, 
musi być skierowane lub przekazane do działu relacji publicznych w siedzibie głównej Firmy.  
 

Informacje wewnętrzne i obrót papierami wartościowymi 
Przepisy federalne USA dotyczące obrotu papierami wartościowymi zabraniają sprzedaży lub kupna akcji 
spółki przez osobę, która jest w posiadaniu istotnych, nie ujawnionych publicznie informacji na temat spółki. 

Scenariusz 7 

Stefan, dyrektor w ManpowerGroup, pokazuje swojej współpracownicy, Mary, komentarz, który ma właśnie 

zamieścić na forum internetowym dotyczącym najnowszych informacji na temat długu światowego. Mary 

wyraża zaniepokojenie, że Stefan chce opublikować ten komentarz korzystając z e-maila ManpowerGroup i 

wskazuje, że ktoś mógłby odnieść wrażenie, że wyrażana opinia to opinia ManpowerGroup, a nie tylko 

Stefana. On odpowiada, że w Kodeksie nie ma nic, co by tego zabraniało, jednak Mary podkreśla, że Kodeks 

nie może opisywać z osobna każdej sytuacji i Stefan może narobić sobie kłopotów, jeśli ktoś weźmie jego 

osobistą opinię za stanowisko ManpowerGroup. 

Mary ma słuszność. Rozumiejąc i wcielając w życie ducha Kodeksu, mamy podejmować właściwe decyzje 
dotyczące odpowiedniego wykorzystania zasobów Firmy. Kodeks wyraźnie zaznacza, że aktywa 
ManpowerGroup, takie jak adresy poczty elektronicznej, należy wykorzystywać w celach biznesowych oraz 
że mamy obowiązek działać w interesie Firmy. Jeśli opinia Stefana przedostałaby się do prasy jako 
stanowisko ManpowerGroup, mogłoby to rzutować w zły sposób na całą Firmę. 

 

Co należałoby zrobić, rozpatrując sytuację trudną z etycznego punktu widzenia, która nie jest wyraźnie ujęta 
w Kodeksie? 

 

Zaznacz najlepszą odpowiedź i kliknij KONIEC, aby uzyskać odpowiedź. 

 Postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem kierując się duchem Kodeksu i w razie wątpliwości 
zwrócić się do swojego przełożonego. 

 Unikać danej sytuacji, która najprawdopodobniej sama się rozwiąże. 

 Nie robić nic, ponieważ nie można odpowiadać za sytuacje nie ujęte wyraźnie w Kodeksie.  

Koniec 

ODPOWIEDŹ: Kierować się zdrowym rozsądkiem i oceną sytuacji lub zapytać przełożonego, gdy 

w Kodeksie nie podano określonych zasad lub przepisów, które dotyczyłyby danej sytuacji. 

 
 
 



Działania takie określa się mianem „insider trading”. Przepisy te zabraniają również przekazywania takich 
informacji innym osobom, które mogłyby potem obracać akcjami spółki.  
 
Informacje mogą dotyczyć nowych inicjatyw marketingowych, wyników lub prognoz sprzedaży lub zysków, 
istotnych umów z klientami lub dostawcami oraz potencjalnych przejęć lub fuzji oraz innych istotnych zmian 
w Firmie. Każdy, kto ma dostęp do takich informacji musi zachować ich poufność. Nie wolno nam omawiać 
poufnych informacji z nikim spoza Firmy, włączając w to partnerów biznesowych nie należących do 
ManpowerGroup, członków rodziny oraz znajomych.  
 
Nasza Firma ma oddzielne zasady dotyczące obrotem akcji na podstawie poufnych informacji (insider trading) 
– „Zestawienie zasad dotyczących obrotu papierami wartościowymi ManpowerGroup”, dostępne pod adresem 
http://www.manpowergroup.com/about/documentdisplay.cfm?DocumentID=7083. Mamy w pełni przestrzegać 
tych zasad. Jeśli chcecie zakupić lub sprzedać nasze akcje, ale nie jesteście pewni tych zasad, powinniście 
skontaktować się z naszym radcą generalnym. 

 
Nasze zobowiązania względem naszych 
Klientów i partnerów biznesowych 
Strony  

 Powiązania z partnerami biznesowymi 

 Zasady dotyczące sprzedaży, marketingu i komunikacji 

 Przekazywanie, przyjmowanie i domaganie się upominków lub rozrywek 

 Przepisy antymonopolowe i dotyczące konkurencji 

 Uzyskiwanie informacji na temat konkurencji 
 

Powiązania z partnerami biznesowymi 
W ManpowerGroup wierzymy we współpracę z partnerami biznesowymi, którzy stosują wysokie standardy 
postępowania w biznesie. Dążymy do uzyskania wzajemnie korzystnych, długotrwałych powiązań z naszymi 
partnerami biznesowymi.  
 
„Partner biznesowy” oznacza każdego przedstawiciela, dostawcę, niezależnego wykonawcę lub konsultanta, 
który oferuje produkty lub usługi dla lub w imieniu ManpowerGroup.  
 

Wybór 
Wyboru podwykonawców i dostawców dokonujemy na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak jakość, 
zaawansowanie techniczne, stosunek kosztu do ceny, harmonogram dostaw, zakres usług i zaangażowanie 
w społecznie odpowiedzialne działania biznesowe. Dołożymy wszelkich starań, aby na nasze decyzje 
o zamówieniach nie wpływały osobiste powiązania lub przyjmowanie nieodpowiednich podarunków, przysług 
lub rozrywek wykraczających poza normę. 
 
Wymagamy, aby nasi dostawcy potwierdzili swoje zaangażowanie w przestrzeganie i krzewienie, poprzez 
codzienne praktyki biznesowe, kluczowych zasad korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, określonych 
w Ateńskich Zasadach Etycznych (dostępnych pod adresem 
http://www.manpowergroup.com/social/athens.cfm , Global Compact Narodów Zjednoczonych, standardach 
Międzynarodowej Organizacji Pracy i innych normach, do których przestrzegania zobowiązał się 
ManpowerGroup. 
 

Zasady uczciwego handlu 
Szanujemy wszystkich i cieszymy się zaufaniem wszystkich naszych partnerów. Dlatego nie ujawnimy osobom 
trzecim żadnych informacji na temat umów, warunków ani powiązań z naszymi podwykonawcami i 
dostawcami, o ile nie otrzymamy na to zgody. 
 

http://www.manpowergroup.com/social/athens.cfm


 

 
Zasady dotyczące sprzedaży, marketingu i komunikacji  
Jesteśmy dumni z jakości naszych usług i chcemy konkurować uczciwie, stosując etyczne zasady biznesowe. 
Będziemy dążyć do przedstawiania tylko rzetelnych i prawdziwych informacji na temat naszych usług w 
prezentacjach, dyskusjach z klientami, reklamach, materiałach promocyjnych i ogłoszeniach publicznych. Jeśli 
zostaniemy poproszeni o porównanie się z konkurencją, będziemy uczciwie przedstawiać te informacje. 
 

Przekazywanie, przyjmowanie i domaganie się upominków 
lub rozrywek  
Musimy zawsze prowadzić działalność z zachowaniem wysokich standardów, aby utrzymać naszą reputację 
firmy uczciwej i sprawiedliwej. Częstym zwyczajem jest okazywanie uprzejmości klientom i dostawcom 
poprzez okazjonalne podarunki niewielkiej wartości lub zapewnienie rozrywek i poczęstunku, np. obiadów lub 
kolacji. Działania te muszą mieć ograniczony zakres i nie mogą nigdy mieć faktycznego lub domniemanego 
wpływu na decyzje podejmowane w imieniu Firmy. Musimy kierować się zdrową oceną sytuacji przy 
przyjmowaniu i otrzymywaniu takich uprzejmości. 
 
Chociaż trudno określić za pomocą konkretnej kwoty, co jest „zwyczajową” lub „niewielką wartością”, należy 
kierować się zdrowym rozsądkiem, aby ocenić, co może być uznane za przesadzone lub niewłaściwe. Jeśli 
bezstronna osoba trzecia najprawdopodobniej uznałaby, że dany podarunek wpłynął na naszą ocenę, oznacza 
to, że jest on nie do przyjęcia.  
 
Nie wolno nigdy nam domagać się, wręczać lub przyjmować gotówki lub jej ekwiwalentu (np. bonów 
podarunkowych) podczas kontaktów z klientem, potencjalnym klientem lub innym partnerem. 
 

Przepisy antymonopolowe i dotyczące konkurencji 
ManpowerGroup odnosi sukcesy na otwartych i konkurencyjnych rynkach. Nasz sukces bazuje na 
doskonałości we wszystkich aspektach naszej działalności. Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz inne kraje i grupy krajów uchwaliły przepisy dotyczące monopoli i 
konkurencji, które mają na celu utrzymanie rywalizacji konkurencyjnej oraz promowanie otwartych rynków. 
Zamierzamy w pełni przestrzegać tych przepisów i ustaw, które zabraniają zawierania umów ograniczających 
uczciwą konkurencję i często wiążą się z dotkliwymi karami. Nasza Firma nie będzie tolerować żadnego 
zachowania, które narusza te wymagania.  
 
Nikomu w naszej Firmie nie wolno nadzorować, uczestniczyć, wyrażać zgody lub tolerować żadnych naruszeń 
przepisów antymonopolowych lub dotyczących konkurencji. Ponadto kierownicy są odpowiedzialni nie tylko za 
własne zachowanie, ale również za zachowanie całego zespołu. 
 
Ponieważ prawa te nie są identyczne w każdym kraju, istotną kwestią jest zapoznanie się z odpowiednimi 
przepisami dotyczącymi monopoli i konkurencji obowiązującymi na danym rynku. Oto ogólne wytyczne, 

Scenariusz 8 

Prawda czy fałsz: „O ile dostawca zapewnia ManpowerGroup usługi najwyższej jakości, nie musimy 

troszczyć się o jego standardy etyczne lub zasady postępowania.” 

Prawda 

Fałsz 

Koniec 

ODPOWIEDŹ: FAŁSZ.  

Ponieważ nasz Kodeks wymaga, abyśmy działali etycznie i traktowali wszystkich z szacunkiem i 

godnością, musimy tego samego oczekiwać od wszystkich firm, osób i organizacji, z którymi 

współpracujemy.  

 



których musimy przestrzegać. Żadnemu z nas nie wolno podejmować dyskusji lub zawierać umów z 
przedstawicielami konkurencji dotyczących następujących kwestii: (1) ceny, upusty lub warunki sprzedaży; 
(2) zyski, marże lub dane na temat kosztów; (3) udziały w rynkach, regiony sprzedaży lub rynki; (4) przydział 
klientów lub obszarów; (5) wybór, nawiązanie lub rozwiązanie współpracy z klientami lub dostawcami; 
(6) ograniczanie regionów lub rynków, na których dana firma może odsprzedawać produkty; oraz (7) 
ograniczenia odnośnie klientów, których może obsługiwać dana firma. 
 
Kluczową kwestią jest tutaj zapobieganie, więc jeśli macie pytania odnośnie zastosowania przepisów 
dotyczących monopoli lub konkurencji, należy skonsultować się z naszym radcą generalnym. 
 

 

 
Uzyskiwanie informacji na temat konkurencji 
Konkurujemy otwarcie i uczciwie. Mamy obowiązek i prawo uzyskiwać informacje na temat innych podmiotów, 
włączając w to naszych konkurentów, stosując odpowiednie, etyczne i legalne metody. Informacje takie mogą 
obejmować raporty analityków, ogólnie dostępne materiały marketingowe, reklamy, materiały i artykuły 
prasowe oraz inne opublikowane lub ogłoszone informacje.  
 
Nie będziemy próbować uzyskiwać takich informacji metodami, które są nieetyczne lub nielegalne, takimi jak 
szpiegostwo przemysłowe, podsłuchy lub podszywanie się pod inne osoby. Nie będziemy przyjmować ani 
zapoznawać się z dokumentami konkurencji, o których wiemy, że zostały uzyskane w niewłaściwy sposób.  
 
ManpowerGroup szanuje zobowiązania, które możecie mieć względem poprzednich pracodawców, na 
przykład dotyczące poufnych informacji lub pozyskiwania pracowników lub klientów poprzedniego pracodawcy. 
Każdy, kto zawarł tego typu umowę musi to zgłosić, aby można było umożliwić mu jej przestrzeganie.  
 

Scenariusz 9 
Jesteś na zebraniu związku branżowego, gdzie otrzymujesz zaproszenie na nieoficjalne spotkanie z 
przedstawicielami kilku konkurencyjnych firm. Na spotkaniu jeden z nich wspomina o nowym podatku, 
który sprawi, że działalność w określonym regionie stanie się kosztowniejsza. Kolejna osoba sugeruje, 
że każdy powinien zgodzić się na niewielką podwyżkę cen określonej linii produktów, aby zrównoważyć 
nowy podatek. Co powinieneś zrobić? 
 
Zaznacz wszystkie odpowiednie pola i kliknij KONIEC, aby uzyskać odpowiedź 
Milcząc słuchać, gdy reszta grupy omawia różne alternatywy. 
Sporządzać dokładne notatki, aby mieć dokładny zapis rozmowy. 
Powrócić do pracy i zasugerować swojemu przełożonemu podwyżkę ceny. 
Odmówić udziału w dyskusji i opuścić spotkanie. 
 
Koniec 
 
ODPOWIEDŹ: Należało zaznaczyć czwarte pole. 
 
Współdziałanie z konkurencją zmierzające do ustalania cen to naruszenie międzynarodowych i 
amerykańskich przepisów dotyczących konkurencji. Nawet przebywanie w pomieszczeniu, gdzie odbywa 
się taka dyskusja, grozi surowymi sankcjami karnymi. Należy nalegać, aby dyskusja została natychmiast 
przerwana, a jeśli tak się nie stanie, należy opuścić spotkanie. Nie wystarczy milczeć – trzeba aktywnie 
zaprotestować i opuścić zgromadzenie. Zdecydowanie nie wolno sporządzać notatek, ani nie można 
sugerować, aby ManpowerGroup brał udział w takich nielegalnych praktykach. Zajście takie należy 
również zgłosić do globalnego działu prawnego ManpowerGroup.  
 
Należy pamiętać, że naruszenie przepisów dotyczących monopoli lub konkurencji nie wymaga formalnej, 
pisemnej umowy. Jeśli konkurenci na spotkaniu nie powiedzieliby nic więcej na temat podatku i podwyżki 
cen, ale niektórzy z uczestników podnieśliby później ceny, aby zrównoważyć nowy podatek, mogłoby to 
wystarczyć, aby prokurator rozpoczął dochodzenie. 
 



Nasze zobowiązania względem lokalnych 
społeczności 
Strony  

 Łapówki i korupcja 

 Troska o środowisko naturalne 

 Wkład i działania na rzecz polityki 

 Borderless Talent Solutions 
 

Łapówki i korupcja 
Mamy obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, włącznie z ustawą 
o zagranicznych praktykach korupcyjnych Stanów Zjednoczonych i wszystkich podobnych przepisów w krajach 
i regionach, gdzie prowadzimy działalność. Nie możemy wręczać łapówek ani w inny nieodpowiedni sposób 
wywierać wpływu na urzędników państwowych, przedstawicieli partii politycznych lub kandydatów na 
stanowiska polityczne – nawet, jeśli pojawi się żądanie dokonania takiej wpłaty i nie nazywa się jej łapówką. 
Ma to zastosowanie również wtedy, jeśli odbywa się to poprzez osobę trzecią, np. wysłannika lub 
przedstawiciela.  
 
Nie należy zakładać, że dany kraj zezwala na dokonanie określonych wpłat „przyspieszających sprawę”, na 
rzecz pracownika administracji za to, że szybciej wykona rutynowe, obowiązkowe czynności, które inaczej 
trwałyby dłużej. Najpierw należy skonsultować się z naszym radcą generalnym lub dyrektorem generalnym ds. 
zasad etycznych, aby upewnić się, że nie zostaną naruszone żadne przepisy w danym kraju lub w Stanach 
Zjednoczonych. 
 

Troska o środowisko naturalne 
Przez ponad 60 lat nasza tradycja odpowiedzialności względem społeczności, którym służymy, oznaczała 
stałe dążenie do zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko. Nasze placówki prowadzimy 
posiadając niezbędne zezwolenia, zgody i uprawnienia. Staramy się poznać nowe sposoby działania, aby nie 
tylko spełniać wymogi przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, ale iść krok dalej. 
 
Możemy odgrywać kluczową rolę i mieć pozytywny wpływ na środowisko, modelując właściwe alternatywy 
i wykorzystując okazje do promowania troski o środowisko naturalne wśród naszych pracowników, dostawców, 
partnerów i innych osób. W ten sposób ManpowerGroup może wspierać bardziej zrównoważone społeczności, 
w których żyjemy i pracujemy. W ramach zasady „Redukuj, wykorzystaj ponownie i utylizuj” większość 
inicjatyw ekologicznych ManpowerGroup wdrażanych jest na poziomie lokalnym poprzez programy 
odpowiadające potrzebom lokalnym i krajowym. Wspieramy nowe pomysły naszych pracowników i udział 
w programach ekologicznych w każdym naszym oddziale.  
 
Nasza światowa siedziba główna – z certyfikatem LEED Gold – to model, który pokazuje, jak lokalizacja, 
materiały budowlane oraz zastosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii oraz wody i wykorzystania 
budynku mogą zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko i stworzyć przyjazną atmosferę. Naszą intencją 
jest wykorzystanie tego modelu we wszystkich naszych placówkach, w stopniu, w jakim jest to praktycznie 
możliwe. Dział zaopatrzenia, dział nieruchomości oraz inne działy operacyjne powinny zawsze szukać 
ekologicznych sposobów działania oraz, w konsekwencji, zachęcać wszystkich do zastosowania podobnych 
zasad w życiu osobistym. 
 

Wkład i działania na rzecz polityki 
Wykorzystanie funduszy, własności lub innych zasobów Firmy na rzecz lub z korzyścią dla kandydatów, partii 
lub ruchów politycznych jest niedozwolone. Nasza Firma nie refunduje nikomu osobistych wpłat dokonanych 
na cele polityczne. 
 



Każdy ma prawo brać udział w życiu politycznym w swoim wolnym czasie i na swój własny koszt, o ile nie 
koliduje to z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w ManpowerGroup. Nie wolno 
przekazywać datków politycznych, w formie pieniężnej lub wykonywanych prac, w imieniu ManpowerGroup. 
 

Borderless Talent Solutions 
ManpowerGroup, jako ekspert w globalnych trendach rynku pracy, ma wyjątkową perspektywę, jeśli chodzi 
o znaczenie skojarzenia utalentowanych osób z naszymi klientami, którzy potrzebują ich umiejętności, 
z jakichkolwiek stron świata by oni nie byli. W świecie, gdzie sytuacja demograficzna i wynikające z niej 
niedopasowanie talentów do wymagań stają się znaczącym problemem dla firm, ManpowerGroup odgrywa 
kluczową rolę w łączeniu tych dwóch stron w sposób skuteczny i etyczny. Wiemy, jak ważne jest 
zgromadzenie najlepszych i najbardziej światłych umysłów w służbie naszych klientów na całym świecie. 
 
Dążymy do przestrzegania wszystkich przepisów, które dotyczą ruchu transgranicznego osób i innych działań 
biznesowych. Stosujemy politykę zerowej tolerancji wobec handlu żywym towarem lub pracy przymusowej 
jakiegokolwiek rodzaju i przestrzegamy wszystkich przepisów i ustaw dotyczących zatrudnienia i imigracji 
obowiązujących w miejscach, w których działamy. Zachęcamy innych do podążania za naszym przykładem.  
 
Dążymy do przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących eksportu, które obejmują takie kwestie, jak 
wymiana informacji między krajami, włączając w to pocztę elektroniczną i dostęp do sieci WWW. 
 
Dążymy do przestrzegania przepisów antybojkotowych, które zabraniają ManpowerGroup ustalania z innymi, 
aby nie prowadzić interesów z pewnymi krajami lub firmami.  
 
Naszą intencją jest pełne przestrzeganie odpowiednich przepisów imigracyjnych i norm międzynarodowych 
w miejscach, gdzie działamy. Znamy wartość ludzi i ich umiejętności oraz zdajemy sobie sprawę ze znaczenia 
odpowiednich pozwoleń na pracę w kraju docelowym. Osoby pracujące poza krajem muszą posiadać 
odpowiednie wizy i zezwolenia wymagane przepisami, zanim dotrą do miejsca przeznaczenia oraz są 
odpowiedzialne za przestrzeganie warunków wiz i zezwoleń, jak również przepisów podatkowych, walutowych 
i innych obowiązujących w kraju docelowym.  
 

Nasz program zgodności z przepisami 
Strony  

 Administracja 

 Postępowanie prawne i dochodzenia wewnętrzne 

 Zasoby związane z uzyskiwaniem pomocy i zgłaszaniem zastrzeżeń 

 Szkolenia i certyfikaty 

 Działania dyscyplinarne 

 Brak represji 
 

Administracja 
Kodeksem zarządza i interpretuje go nasz dyrektor generalny ds. zasad etycznych Shannon Kobylarczyk 
(Shannon.Kobylarczyk@manpowergroup.com). Dyrektor generalny ds. zasad etycznych jest upoważniony, 
aby formułować i wdrażać zasady, procedury oraz programy edukacyjne pozwalające lepiej wcielać w życie 
zasady Kodeksu. Jest również upoważniony do odpowiedzi na pytania dotyczące Kodeksu i jego zastosowania 
do określonych sytuacji.  
 
Dyrektor generalny ds. zasad etycznych składa okresowe sprawozdania dotyczące wdrażania Kodeksu przed 
Zarządem lub odpowiednim komitetem. 
 

Postępowanie prawne i dochodzenia wewnętrzne   
Chcemy być odpowiedzialni i rzetelni we wszystkich naszych działaniach biznesowych. Dlatego każdy, kto 
otrzyma wezwanie, zawiadomienie lub w inny sposób dowie się, że nasza Firma jest obiektem postępowania 
prawnego lub administracyjnego lub dochodzenia rządowego, musi natychmiast zawiadomić  
naszego radcę generalnego, który będzie koordynował i kierował reakcją naszej Firmy.  



 
Dochodzenia często obejmują złożone kwestie prawne i biznesowe. Nie należy zajmować się kwestiami 
prawnymi we własnym zakresie, ponieważ mogłoby to utrudnić dochodzenie. Obowiązkiem kierownictwa 
wyższego szczebla naszej Firmy jest ustalenie, czy przeprowadzić dochodzenie wewnętrzne, jak również jakie 
metody należy zastosować podczas jego prowadzenia.  
 
Jeśli wyniki dochodzenia wewnętrznego lub organów ścigania wskazują na konieczność działań naprawczych, 
kierownictwo ustali, jakie kroki należy podjąć oraz będzie odpowiedzialne za ich wykonanie. 
 
Naszym obowiązkiem jest pełna współpraca w ramach dochodzenia wewnętrznego prowadzonego przez 
naszą Firmę. Zgodnie ze wskazówkami naszego radcy generalnego lub prawników zewnętrznych wszystkich 
nakłaniamy, aby w pełni współpracowali w ramach wszelkich dochodzeń organów ścigania.  
 
Musimy zachować uczciwość we wszelkich kontaktach z przedstawicielami administracji państwowej, wymiaru 
sprawiedliwości lub kontrolerami wewnętrznymi i nie wolno nam: 

 niszczyć, zmieniać ani ukrywać żadnych dokumentów lub innych potencjalnie istotnych dowodów; 

 składać fałszywych zeznań podczas dochodzenia prowadzonego przez naszą Firmę lub 
organy ścigania; 

 utrudniać, wpływać na przebieg lub wstrzymywać dochodzenie; 

 nakłaniać innych do niszczenia dowodów, udzielania fałszywych lub mylących informacji lub 
utrudniania śledztwa. 

 
Zasoby związane z uzyskiwaniem pomocy i zgłaszaniem zastrzeżeń 
Aby uzyskać wskazówki dotyczące przestrzegania zasad etycznych lub przepisów lub aby zgłosić 
podejrzewane, planowane lub faktyczne naruszenie, należy zastosować jeden z poniższych środków: 

1. Porozmawiaj ze swoim przełożonym, kierownikiem, lokalnym kierownikiem zajmującym się zasadami 
etycznymi lub dyrektorem generalnym ds. zasad etycznych. 

2. Skorzystaj z „gorącej linii” zajmującej się etyką biznesową. Zewnętrzny dostawca usług dla 
ManpowerGroup, Global Compliance, jest dostępny pod bezpłatnym numerem telefonu:  

 Przy połączeniach z Ameryki Płn.: 1-800-210-3458. 

 Przy połączeniach spoza Ameryki Płn. należy przejść na stronę 
http://www.manpowergroup.com/about/documentdisplay.cfm?DocumentID=1489. Jeśli dany 
kraj jest na liście, należy wybrać bezpośredni numer dla tego kraju. 

 Jeśli dany kraj nie znajduje się na liście, należy przejść na stronę 
www.business.att.com/bt/access.jsp i odnaleźć numer dostępowy AT&T w danym kraju. 
Następnie wybrać numer dostępowy, poczekać na sygnał tonowy i wezwanie i wybrać 800-210-
3458. 

     3. Skontaktować się z dyrektorem generalnym ds. zasad etycznych i zastępcą radcy generalnego, 
którym jest: 
 Shannon Kobylarczyk 
 Telefon: +1 414 906 7024 
 E-mail: Shannon.Kobylarczyk@manpowergroup.com 
 Adres pocztowy: 100 Manpower Place, Milwaukee, WI 53212, USA 
 

Szkolenia i certyfikaty 
Naszym wspólnym obowiązkiem jest robić to, co właściwe z punktu widzenia wszystkich interesariuszy 
i chronić reputację Firmy. Jedną z najważniejszych kwestii jest udział w okresowych szkoleniach związanych 
z Kodeksem i zasadami Firmy. Dyrektor generalny ds. zasad etycznych opracował programy szkoleniowe, 
z których możemy korzystać. 
 
Ponieważ chcemy wspomagać przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie, wszyscy pracownicy na całym 
świecie (poza partnerami) oraz wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani co roku wypełnić i przesłać 
sprawozdanie dotyczący przestrzegania Kodeksu i certyfikat. 
 

mailto:Shannon.Kobylarczyk@manpowergroup.com


Działania dyscyplinarne 
Nieprzestrzeganie Kodeksu, wymaganej procedury certyfikacyjnej lub brak współpracy w ramach dochodzenia 
wewnętrznego lub też faktyczne lub domniemane naruszenia Kodeksu mogą stanowić podstawę do działań 
dyscyplinarnych, ze zwolnieniem włącznie. 
 

Brak represji 
Nasza Firma zabrania i nie będzie tolerować represji wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają faktyczne 
lub domniemane naruszenia przepisów, zasad, postanowień lub klauzul Kodeksu. 
 
Represje lub działania odwetowe jako takie są uznawane za naruszenie Kodeksu. Jeśli macie przekonanie, 
że doświadczacie represji w jakiejkolwiek formie, powinniście bezzwłocznie zgłosić to przełożonemu lub 
dyrektorowi generalnemu ds. zasad etycznych. 
 

 
„Kultura naszej Firmy jest wyjątkowa. Krzewimy ją każdego dnia nie tylko przez to, CO robimy i mówimy, ale, 
co ważniejsze, JAK to robimy i mówimy. To właśnie osobiste zaangażowanie w odpowiednie zachowanie 
każdego z nas pozwala tworzyć Doświadczenie ManpowerGroup.” 
 
Jeff Joerres, Prezes i Dyrektor Generalny, ManpowerGroup  
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Które z poniższych stwierdzeń należą do procedur zgłaszania naruszeń zasad obowiązujących w 
ManpowerGroup? 
 
Zaznacz wszystkie odpowiednie pola i kliknij KONIEC, aby uzyskać odpowiedź 
 

 Jeśli masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się ze swoim kierownikiem, przełożonym lokalnym 
kierownikiem zajmującym się zasadami etycznymi lub dyrektorem ds. zasad etycznych w 
ManpowerGroup. 

 Jeśli zgłosisz wypadek naruszenia zasad, zostanie on natychmiast ogłoszony w całym 
ManpowerGroup. 

 Jeśli w dobrej wierze zgłosisz podejrzenie naruszenia, a później okaże się, że było ono 
bezpodstawne, zostaniesz ukarany.  

 
Koniec 
ODPOWIEDŹ: Należało zaznaczyć pierwsze pole. 
 
Jeśli masz wątpliwości dotyczące przestrzegania zasad, masz do wyboru kilka możliwości – należy do nich 
kontakt z kierownikiem, przełożonym, lokalnym kierownikiem zajmującym się zasadami etycznymi lub 
dyrektorem ds. zasad etycznych w Manpower.  
Twoje zgłoszenia pozostaną poufne, poza rzadkimi wyjątkami. Poza tym nie poniesiesz kary za żadne 
zgłoszenie, które przekażesz w dobrej wierze, nawet jeśli twoje podejrzenia okażą się niesłuszne. 

http://www.manpower.com/

