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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Konsekwentnie popieramy i chronimy prawa człowieka. Będąc 
odpowiedzialną firmą działającą prawie w 100 krajach, uważamy, że 
przestrzeganie zasad etycznych oraz dobre praktyki biznesowe idą ręka 
w rękę i zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów prawnych oraz 
regulacji krajów oraz jurysdykcji, w których prowadzimy działalność. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Aby okazać nasze zaangażowanie w tym zakresie: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 wspieramy ochronę praw człowieka, szczególnie naszych 
pracowników, stron współpracujących z nami oraz społeczności, w 
których działamy, 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 szanujemy prawa naszych pracowników do dobrowolnego 
zrzeszania się, zgodnie z przepisami prawnymi, 

 provide a safe and healthy working environment  zapewniamy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 nie akceptujemy pracy przymusowej ani pracy dzieci, 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 wspieramy działania przeciwdziałające dyskryminacji w pracy oraz 
promujemy różnorodność, 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 zapewniamy pracownikom wynagrodzenie i możliwości rozwoju 
kariery oraz uwzględniamy ich dobro, 

 promote fair competition and do not support corruption  promujemy uczciwą konkurencję i nie akceptujemy korupcji, 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 prowadzimy działalność w sposób uczciwy i rzetelny, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi, 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 opracowujemy i wdrażamy procedury oraz procesy firmowe w celu 
zapewnienia zgodności z tymi zasadami. 


