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jakiej oczekujemy od siebie 
nawzajem. ”  Mike Manley

Dyrektor Generalny (CEO)



1  KODEKS POSTĘPOWANIA

List od Dyrektora Zarządzającego (CEO)
Droga Koleżanko/Drogi Kolego,

nasz Kodeks Postępowania zawiera podstawowe wytyczne dotyczące postępowania w sposób odpowiedzialny 
i etyczny. W Kodeksie przedstawiono kluczowe wartości FCA oraz praktyczne wskazówki dotyczące tego, 
jakimi zasadami należy kierować się w naszych interakcjach z klientami, dostawcami, społecznościami i naszymi 
współpracownikami. Ponadto u podstaw Kodeksu Postępowania leży nasze pełne zaangażowanie w zapewnianie 
kultury różnorodności i integracji, w której każdy czuje się szanowany i doceniany.

Proszę, abyś jeszcze bliżej zapoznał(a) się z Kodeksem i osobiście przestrzegał(a) najwyższych standardów etycznych 
przedstawionych w tym dokumencie. Kilkukrotnie w ciągu roku zostaną zorganizowane szkolenia, podczas których 
będzie można odświeżyć sobie znajomość Zasad i Praktyk omówionych w Kodeksie, co zapewni pełne zrozumienie 
jego treści i zgodność z nią.

Ochrona integralności i reputacji FCA to nasz wspólny obowiązek. Wszyscy pracownicy, kontrahenci, a także 
nasi partnerzy biznesowi mają obowiązek zgłaszać naruszenie prawa, regulaminów lub polityki spółki, włącznie ze 
sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa pojazdów, sprawozdawczości finansowej lub raportów na rzecz urzędników 
państwowych. Wszelkie działania, które mogą być niezgodne z naszym Kodeksem, należy zgłaszać swojemu 
Przełożonemu, na Ethics Helpline, Działowi Prawnemu lub Działowi Zasobów Ludzkich. W większości krajów sprawy 
te można, w razie potrzeby, zgłaszać anonimowo. 

Pracownicy FCA to osoby ambitne, pełne pasji i zaangażowania, a ja czuję dumę, że mogę być członkiem tak 
inspirującej grupy ludzi. Przede wszystkim jednak musimy kierować się naszymi zasadami etyki i moralności. Proszę, 
abyś dołączył(a) do mnie i tak jak ja zapewniał(a), że nigdy nie zaprzepaścimy takiej kultury uczciwości. Nigdy. I że 
będziemy oczekiwać od siebie nawzajem odpowiedzialności na tej wspólnej drodze. 

Dziękujemy

Luty 2019

Mike Manley
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Jako pracownicy Grupy FCA wywieramy swoim postępowaniem wpływ na społeczności, wśród 
których prowadzimy działania biznesowe i które – jeżeli postępujemy właściwie - odnoszą korzyści 
z naszej pracy. Bez odpowiednich wytycznych nie zawsze łatwo jest rozpoznać właściwą drogę, a 
kiedy ją już zidentyfikujemy, podążać nią. Stąd potrzeba zasad, które nami pokierują. 

W Grupie FCA stosujemy własny Kodeks Postępowania („Kodeks”), by tworzyć środowisko, 
które obejmuje najwyższe standardy postępowania w biznesie. Nasz system uczciwości 
stanowi podwalinę dla ładu korporacyjnego Grupy FCA i obejmuje zestaw kluczowych zasad, 
praktyk i procedur, na które składają się nasze własne doświadczenia, aktualne badania nad 
obowiązującymi przepisami prawnymi i najlepszymi praktykami oraz analiza porównawcza, 
benchmarking, etyki korporacyjnej i zgodności z przepisami. 

Kodeks ma na celu zapewnić, aby ogół zatrudnionych w Grupie FCA postępował z najwyższą 
uczciwością, przestrzegał obowiązujących przepisów oraz budował lepszą przyszłość dla Spółki 
i społeczności, wśród których pracujemy. Grupa FCA przestrzega Deklaracji Praw Człowieka 
Organizacji Narodów Zjednoczonych („ONZ”), konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(„MOP”) oraz wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju („OECD”) dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych i dlatego nasz Kodeks uwzględnia wszystkie zawarte w nich 
zasady. 

Zarząd Fiat Chrysler Automobiles N.V. zatwierdził niniejszy Kodeks, który ma zastosowanie do 
spółki Fiat Chrysler Automobiles N.V. i jej spółek zależnych, łącznie zwanych „Grupą FCA”, oraz do 
wszystkich pracowników Grupy FCA na całym świecie. 

Mimo że żaden dokument nie jest w stanie uwzględnić wszystkich specyficznych dylematów 
etycznych czy prawnych, na jakie natrafiamy podczas pracy, to jednak Kodeks dostarcza 
wskazówek, jak utrzymać się na właściwej drodze, oraz ostrzega, w razie gdy dana sytuacja może 
wymagać dodatkowych wskazówek. 

Kodeks i podane w nim zasady, praktyki i procedury nie służą do stworzenia - ani też nie stwarzają 
- żadnych praw umownych, których pracownik, udziałowiec, klient, dostawca czy osoba trzecia 
mogłaby dochodzić od Grupy FCA. Mają nam natomiast pomóc w zrozumieniu, czego się od nas 
oczekuje jako pracowników, abyśmy zawsze postępowali świadomie i uczciwie.

Skąd potrzeba Kodeksu   
Postępowania?
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Kodeks dotyczy wszystkich członków zarządu i kierownictwa Fiat Chrysler Automobiles N.V., 
spółek zależnych oraz pracowników Grupy FCA i jej spółek zależnych zatrudnionych w pełnym 
bądź częściowym wymiarze czasu pracy; Kodeks ma także zastosowanie do wszystkich osób 
zatrudnionych tymczasowo, na umowy-zlecenia jak też do wszystkich innych osób i spółek 
na całym świecie, które działają w imieniu Grupy FCA, bez względu na lokalizację. Grupę tę 
określamy zbiorowo terminem „kadra pracownicza”.

Grupa FCA posiada pracowników w wielu krajach na całym świecie, gdzie obowiązują różnorodne 
przepisy. Ponadto część naszego personelu kontraktowego może podlegać dodatkowym 
przepisom swego bezpośredniego pracodawcy. Pomimo różnorodności i złożoności zasad 
regulujących nasze postępowanie, nie przewidujemy jednak, że nasz Kodeks będzie kolidował 
z oczekiwaniami wynikającymi z tychże zasad. Niemniej jednak wszelkie pytania o ewentualny 
konflikt należy kierować do każdej osoby czy grupy wyszczególnionej w <FCA Group’s Worldwide 
Ethics and Compliance Contact List> [Globalny wykaz osób kontaktowych Grupy FCA w sprawach 
etyki i zgodności].

Grupa FCA dąży do tego, aby spółki, w których posiada udziały mniejszościowe, przyjęły Kodeksy 
Postępowania, których zasady będą zainspirowane, albo przynajmniej nie będą kolidować  
z zasadami podanymi w niniejszym Kodeksie. Grupa FCA dołoży wszelkich starań, aby Kodeks 
zyskał opinię zbioru najlepszych praktyk postępowania w biznesie oraz aby przestrzegały go 
także osoby trzecie, z jakimi Grupa FCA utrzymuje stałe stosunki handlowe, jak na przykład 
dostawcy, dealerzy, doradcy czy agenci. 

Kogo obowiązuje Kodeks 
Postępowania

https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/code_of_conduct/FiatDocuments/Worldwide_Ethics_and_Compliance_Contact_List.pdf
https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/code_of_conduct/FiatDocuments/Worldwide_Ethics_and_Compliance_Contact_List.pdf
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Bez względu na to, kiedy i gdzie pracujesz dla Grupy FCA, albo kiedy w ramach Grupy kontaktujesz 
się z innymi osobami, zobowiązany jesteś przestrzegać zasad Kodeksu Postępowania. Cała kadra 
pracownicza musi rozumieć, że swoim zachowaniem reprezentuje Grupę FCA także poza godzinami 
pracy, jeżeli działalność ich obejmuje reprezentowanie albo gdy postrzegani są jako reprezentanci 
Grupy FCA, o ile zezwalają na to przepisy lokalne. Wasze zachowanie wpływa na reputację Spółki 
oraz jej kulturę wewnętrzną.

Staramy się stworzyć środowisko, które promuje wartości, przestrzega i nagradza zachowania 
etyczne wszystkich członków kadry pracowniczej i w rezultacie tworzy środowisko pracy 
sprzyjające współpracy, w którym szanuje się godność każdego człowieka. Oczekujemy, że 
zawsze będziesz przestrzegać wszystkich aspektów Kodeksu oraz obowiązujących praw i 
uregulowań. Wszyscy członkowie kadry pracowniczej powinni traktować innych w sposób, w 
jaki sami chcieliby być traktowani; dotyczy to także klientów oraz wszelkich osób postronnych 
współpracujących ze Spółką.

Oczekujemy, że zaznajomisz się z Kodeksem i będziesz go przestrzegać. Ponadto, o ile lokalne 
przepisy nie stanowią inaczej, powinieneś zgłaszać przypadki naruszenia prawa, regulaminów lub 
polityki spółki, o których się dowiedziałeś, włącznie z problemami związanymi z bezpieczeństwem, 
raportami finansowymi lub raportami na rzecz instytucji rządowych. Oczekujemy również, że 
podejmiesz szybkie i zdecydowane działania mające na celu zwrócenie uwagi na naruszenie 
Kodeksu, stawiając pytania i szukając wsparcia. Jeżeli uważasz, że zgłoszone sprawy nie są 
właściwie załatwiane, albo że nie udzielono Ci szybkiej odpowiedzi, nie rezygnuj z rozwiązania 
sprawy, a w razie konieczności skorzystaj z któregoś z innych kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

Wszyscy członkowie kadry pracowniczej oraz osoby świadczące usługi dla Spółki zobowiązani 
są dbać o mienie i dokumentację korporacyjną, zgodnie z obowiązującą zasadą, praktyką czy 
procedurą. Wszyscy członkowie kadry pracowniczej oraz osoby świadczące usługi dla Spółki 
zobowiązani są spełniać takie wymogi terminowo, przedstawiając dokładne i faktyczne informacje. 
Oczekujemy, że chętnie i szczerze zachowasz się w tego typu sytuacjach.

Okresowo może występować konieczność potwierdzenia faktu, że rozumiesz i przestrzegasz 
Kodeks, daną praktykę czy procedurę, w takim przypadku, potwierdzenie będzie obowiązkowe.

Co należy do moich 
obowiązków 
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Na system uczciwości Grupy FCA składają się trzy podstawowe elementy: 

Zasady

Zasady to ogólne stwierdzenia odzwierciedlające znaczenie, jakie Grupa FCA przywiązuje do 
istotnych wartości tak w obszarze biznesowym jak i w postępowaniu poszczególnych osób.

Praktyki 

Praktyki określają konkretne zachowania, jakich się od nas wszystkich wymaga,  
w celu zrealizowania podstawowych zasad. Wytyczają one mapę drogową i sposób 
postępowania przy złożonych problemach oraz zapewniają pożądane rezultaty; stanowią 
podstawowe wytyczne, którymi należy się kierować w codziennym zachowaniu. Praktyki 
te są integralną częścią Kodeksu.(1)

Procedury

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba uzyskania bardziej szczegółowych informacji, 
procedury jeszcze dokładniej określają, jakie specjalne metody operacyjne należy 
zastosować w celu zapewnienia zgodności. Procedury mogą mieć specyficzne 
zastosowanie ograniczone do określonego regionu geograficznego i/lub charakteru 
przedsiębiorstwa.

Charakter niektórych celów Grupy FCA może wymagać standardów postępowania znacznie 
dokładniejszych niż opisane w Kodeksie. W takich przypadkach do specjalnych procedur czy 
innych materiałów można dodać nowo opracowane standardy uzupełniające dla wybranych 
regionów, przedsiębiorstw czy poszczególnych operacji. Kodeks wymaga dostosowania się do 
dodatkowych standardów uzupełniających, jakie obowiązują w Twoim regionie, przedsiębiorstwie 
czy w odniesieniu do poszczególnych działalności. Jednakże zgodność z wszystkimi elementami 
Kodeksu pozostaje obligatoryjna dla wszystkich pracowników. 

W celu zapewnienia zgodności z Kodeksem Dział Audytu Wewnętrznego Grupy FCA 
przeprowadza odpowiednie testy podczas wizyt inspekcyjnych oraz ujmuje je w kryteriach 
audytu wraz z wszystkimi standardami uzupełniającymi, jakie dotyczą zakresu audytowanych 
operacji. Wyniki badań zostają w odpowiednim czasie przedstawione Głównemu Dyrektorowi 
Wykonawczemu oraz Komisji Audytowej Fiat Chrysler Automobiles N.V. 

W celu zapewnienia zgodności z Kodeksem Grupa FCA przeprowadza szeroki wachlarz szkoleń 
okresowych, aby pracownicy dokładnie zapoznali się z wymogami Kodeksu. 

Składowe elementy na   
drodze uczciwości

(1)  Ponieważ Zasady i Praktyki zostały zatwierdzone i obecnie obowiązują, Wytyczne i Polityka Grupy FCA, które nie są sprzeczne z 
tymi Zasadami i Praktykami, obowiązują do odwołania.
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Kluczowym filarem Kodeksu jest prowadzenie działalności Grupy FCA w pełnej zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami. Obowiązujące ramy prawne odzwierciedlają 
oczekiwania społeczności, wśród których prowadzimy działalność. Co więcej, brak zgodności  
z przepisami prawa i uregulowaniami może wywierać wysoce negatywny wpływ na finanse i/lub 
reputację naszej Spółki.  Brak zgodności może także mieć potencjalnie poważne reperkusje, także 
natury karnej, dla zaangażowanych osób. Z tych względów, zasady, praktyki oraz procedury 
kładą wielki nacisk na zgodność z przepisami dotyczącymi naszej działalności. Kodeks stanowi 
kluczowy komponent programu etyki i zgodności Grupy FCA, który ma na celu zapewnienie 
skutecznej prewencji i wykrywalności wszystkich przypadków naruszenia prawa i uregulowań 
związanych z prowadzoną przez Grupę działalnością. 

Naturalnie działalność nasza podlega przepisom wielu różnych krajów i każdy z nas ma obowiązek 
przestrzegać prawa obowiązującego w regionie, gdzie prowadzimy działalność. W przypadku 
braku rozbieżności pomiędzy Kodeksem a lokalnymi przepisami, zobowiązany jesteś dostosować 
się do obu tych uregulowań. Jednakże gdy przepisy i uregulowania danej jurysdykcji są mniej 
wymagające niż normy zawarte w Kodeksie, zastosowanie mają i decydują wymogi Kodeksu.

Jeżeli nie jesteś pewien swoich obowiązków albo uważasz, że nie jesteś w stanie dostosować się 
do prawa lokalnego, nie naruszając jednocześnie wymogów Kodeksu, bądź vice versa, musisz 
natychmiast podjąć kroki, aby wyjaśnić, co należy do Twoich obowiązków oraz skontaktować się 
z osobami bądź grupami podanymi w <FCA Group’s Worldwide Ethics and Compliance Contact 
List> [Globalny wykaz osób kontaktowych Grupy FCA w sprawach etyki i zgodności].

Kodeks Postępowania 
a przepisy prawa

https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/code_of_conduct/FiatDocuments/Worldwide_Ethics_and_Compliance_Contact_List.pdf
https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/code_of_conduct/FiatDocuments/Worldwide_Ethics_and_Compliance_Contact_List.pdf
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Oczekujemy, że nasi pracownicy dadzą z siebie wszystko, szczególnie jeżeli chodzi o własne 
poczucie odpowiedzialności jak też odpowiedzialność innych osób. Osoby winne naruszenia 
Kodeksu, obowiązujących przepisów czy uregulowań, albo których zachowanie wykracza 
poza granice określone w Kodeksie, narażają się na konsekwencje, które mogą obejmować 
rozwiązanie umowy o świadczenie usług lub umowy o pracę, a nawet pozwanie na drogę sądową. 
Odpowiednie funkcje obszaru będą analizować każdy przypadek naruszenia Kodeksu w sposób 
jasny i sprawiedliwy oraz stosować odpowiednie działania dyscyplinarne. 

Przykłady postępowania, którego efektem może być działanie dyscyplinarne obejmują między 
innymi:  

■  Naruszenia obowiązującego prawa lub Kodeksu w sposób bezpośredni bądź pośredni.

■  Współudział w naruszaniu obowiązującego prawa lub Kodeksu. 

■  Przedstawianie Spółce fałszywych bądź mylących informacji lub umyślne ukrywanie istotnych 
informacji, w tym ukrywanie informacji w trakcie postępowania wyjaśniającego. 

■  Brak odpowiedniego nadzoru nad członkami kadry pracowniczej.

■  Zaniechanie działania wobec znanego lub podejrzewanego przypadku naruszenia 
obowiązującego prawa czy Kodeksu. 

■  Umyślne ignorowanie informacji leżących w zakresie odpowiedzialności, które pozwoliłyby na 
ujawnienie znanego czy podejrzewanego naruszenia obowiązującego prawa lub Kodeksu.

■  Brak dostosowania się czy współpracy z Działem Audytu Wewnętrznego, Zasobów Ludzkich, 
Działem Prawnym czy innym organem odpowiedzialnym, który prowadzi dochodzenie   
w sprawie postępowania niezgodnego z prawem bądź z zasadami etyki.

■  Kroki odwetowe w stosunku do osoby, która zgłosiła problem związany z postępowaniem 
niezgodnym z prawem bądź z zasadami etyki.

■  Umyślne rzucanie kłamliwych oskarżeń dotyczących postępowania niezgodnego z prawem 
bądź zasadami etyki.

Odstępstwa od zasad określonych w Kodeksie, w tym odstępstwa częściowe oraz odstępstwa 
ograniczone czasem czy charakterem, dopuszcza się jedynie w poważnych i uzasadnionych 
przypadkach. Uchylenia wymogów Kodeksu wobec dyrektorów czy Zarządu FCA N.V. może 
dokonać wyłącznie Zarząd FCA N.V. lub komisja Zarządu FCA N.V., przy czym uchylenie 
wymogów będzie każdorazowo podawane do wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Uchylenia wymogów w stosunku do innych pracowników może dokonać wyłącznie Zarząd  
spółki-członka Grupy FCA, w której zatrudnieni są zaangażowani pracownicy. 

Zachowania podlegające 
działaniom dyscyplinarnym
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Jak oceniać własne postępowanie  
i postępowanie innych osób
Zważywszy na złożoność i tempo dzisiejszej pracy możesz się natknąć na sytuacje, które 
wydadzą Ci się nieetyczne. W takim przypadku dobra znajomość przepisów Kodeksu 
Postępowania okaże się niezbędna, aby pomóc Ci wybrać właściwą drogę postępowania. 

Mimo że Kodeks zawiera cały szereg przykładów właściwego postępowania, możesz stanąć wobec 
szczególnej sytuacji, w której - w Twoim przekonaniu - wskazówki Kodeksu są niewystarczająco jasne 
czy też niemożliwe do zastosowania. Aby zdecydować, jakie działania powinieneś podjąć, postaw 
sobie następujące pytania:

■  Czy działanie jest legalne?

■  Jakie są potencjalne konsekwencje moich działań?

■  Czy działanie lub postępowanie mieści się w duchu i literze Kodeksu?

■  Czy wywołuje u mnie poczucie dyskomfortu? 

■  Czy może być odebrane jako nieodpowiednie / niewłaściwe?

■  Jakbym się czuł, gdybym nic nie zrobił?

■  Czy mój zwierzchnik wie o sytuacji i aprobuje ją?

Przypadki naruszenia etyki są czasami mniej oczywiste niż można się spodziewać i może 
brakować jasności, jak Kodeks potraktowałby tę czy inną nietypową sytuację. Czasami Kodeks 
daje jasną odpowiedź, ale jego wymogi kłócą się z kulturą dominującą w regionie naszego 
zamieszkania. Po konkretne porady, w jaki sposób stosować Kodeks w swoim kraju, zwróć się do 
jednej z osób bądź grup wyszczególnionych w <FCA Group’s Worldwide Ethics and Compliance 
Contact List> [Globalny wykaz osób kontaktowych Grupy FCA w sprawach etyki i zgodności].

https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/code_of_conduct/FiatDocuments/Worldwide_Ethics_and_Compliance_Contact_List.pdf
https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/code_of_conduct/FiatDocuments/Worldwide_Ethics_and_Compliance_Contact_List.pdf
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Obowiązki przełożonego
Przełożony oznacza osobę odpowiedzialną za kierowanie, zarządzanie bądź nadzorowanie członka 
kadry pracowniczej. Poza wyżej wyszczególnionymi zadaniami, przełożeni muszą także:

Być wzorem do naśladowania

Od przełożonego wymagamy, aby zawsze dla członków swojego zespołu stanowił wzór 
etycznego zachowania oraz konsekwentnie przedkładał normy etyczne i uczciwość ponad 
potrzeby czy wyniki działalności biznesowej. Oczekujemy także, że będzie wspierał swój zespół i 
pomagał zrozumieć oraz zachować ducha Kodeksu, dbając o to, by każdy członek jego zespołu 
miał czas i możliwość pomyślnie ukończyć wymagane szkolenia. Niedopełnienie obowiązku 
nadzoru może również stanowić naruszenie zasad Kodeksu. W niektórych okolicznościach 
niewywiązanie się z tych obowiązków może narazić przełożonego na postępowanie 
dyscyplinarne, a nawet sądowe.

Tworzyć środowisko pracy bezpieczne i przyjazne zgłaszaniu 
nieprawidłowości

Oczekujemy, że wszyscy nasi przełożeni w Grupie FCA tworzą środowisko, w którym ludzie 
czują się swobodnie i pewni są wsparcia, kiedy zgłaszają swoje uwagi. Przełożony może się 
spotkać z sytuacjami wymagającymi zmiany priorytetów, aby dać ludziom czas na szczerą i 
swobodną dyskusję o problemach. W trakcie rozmów należy koniecznie zapewnić podległych 
sobie pracowników, że z uwagą i obiektywnie wysłuchasz przedstawianych kwestii. W przypadku, 
gdy członek Twojego zespołu zdecyduje, że chce się podzielić swoimi obawami z innym liderem 
w firmie, Działem Audytu Wewnętrznego, Zasobów Ludzkich czy Działem Prawnym, najlepiej 
zrobisz, kiedy uszanujesz jego wybór.

Czasami ludzie obawiają się, że otwarte zgłaszanie zachowań nieetycznych może w jakiś sposób 
zagrozić ich pracy bądź wywołać pewną formę odwetu. Do Ciebie, jako lidera i wzorca do 
naśladowania, należy zapewnienie, że nie będzie absolutnie żadnej tolerancji dla jakiejkolwiek formy 
działań odwetowych w stosunku do osoby, która w dobrej wierze zgłasza sprawę oraz zachęcić 
pracownika, żeby - o ile zauważy - natychmiast zgłaszał wszelkie podejrzenia o działania odwetowe. 
I analogicznie, w przypadku podjęcia kroków wobec osoby, której postępowanie narusza zasady 
Kodeksu, należy doradzić pracownikom, aby nie spekulować, kto zgłosił naruszenie Kodeksu oraz 
odradzić stosowanie odwetu wobec osoby podejrzewanej o ujawnienie naruszenia. W sytuacji gdy 
członek Twojego zespołu zgłasza naruszenie etyki postępowania, oczekujemy, że nadal będziesz 
odnosił się do takiej osoby z szacunkiem i traktował ją w sposób fair.
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Wiedzieć w jaki sposób i kiedy zająć się zgłoszoną sprawą

Gdy ktoś zwraca się do Ciebie w związku z sytuacją dotyczącą nieetycznego postępowania, 
oczekujemy, że natychmiast podejmiesz kroki w celu rozwiązania problemu; ważne jest, abyś 
rozumiał sens Kodeksu i potrafił swobodnie odpowiadać na codzienne pytania. Kiedy zostaniesz 
poproszony o interpretację czy zastosowanie Kodeksu albo pokrewnych praw czy uregulowań, 
a brak Ci pewności, w jaki sposób powinieneś zareagować, natychmiast przekaż sprawę dalej, 
kontaktując się z dowolną osobą czy grupą wyszczególnioną w <FCA Group’s Worldwide Ethics 
and Compliance Contact List> [Globalny wykaz osób kontaktowych Grupy FCA w sprawach 
etyki i zgodności]. Pod żadnym pozorem nie powinieneś samodzielnie badać podejrzenia bądź 
stwierdzonego faktu naruszenia Kodeksu. Grupa FCA posiada wyspecjalizowany Dział Audytu 
Wewnętrznego oraz innych specjalistów zajmujących się dochodzeniem, a wszelkie rozpoznanie 
podlega obowiązkowym protokołom i procedurom mającym na celu ochronę integralności 
dochodzenia i ochronę Spółki na wypadek późniejszego postępowania prawnego. 

https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/code_of_conduct/FiatDocuments/Worldwide_Ethics_and_Compliance_Contact_List.pdf
https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/code_of_conduct/FiatDocuments/Worldwide_Ethics_and_Compliance_Contact_List.pdf
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Badanie raportów o postępowaniu nielegalnym bądź nieetycznym

W Grupie FCA jesteśmy zaangażowani w przeprowadzanie postępowania z należytą starannością 
i zbadanie wszystkich problemów zgłaszanych przez naszą kadrę pracowników. Informacje 
o rzekomych naruszeniach podlegają ocenie właściwej kadry kierowniczej. Każde zgłoszenie 
zostaje poddane odpowiedniej analizie przez wyszkolonych specjalistów albo ekspertów w  
danej dziedzinie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego postępowania, podejmuje się 
działania naprawcze bez względu na stanowisko czy rangę zaangażowanego pracownika. 
Wszystkie przypadki będą monitorowane aż do ostatecznego rozstrzygnięcia.  

Zachowanie poufności kwestią nadrzędną

O ile lokalne przepisy na to zezwalają, zgłoszenia czy zapytania składa się anonimowo; jednak 
podanie nazwiska i danych kontaktowych jest bardzo pomocne, gdyby zaszła potrzeba uzyskania 
dodatkowych szczegółów oraz przekazania informacji zwrotnej. Całość dostarczonych informacji 
oraz dane osoby zgłaszającej udostępnia się wyłącznie osobom odpowiedzialnym za ocenę 
sytuacji, upoważnionym do podjęcia działań naprawczych wyłącznie na zasadzie „wyraźnej 
potrzeby”.

Nawet jeżeli decydujesz się zachować anonimowość, o ile lokalne prawo nie stanowi inaczej, 
Kodeks zobowiązuje Cię do zgłaszania podejrzeń o nielegalnym bądź nieetycznym postępowaniu.

Nie ma tolerancji dla odwetu

Przestrzeganie zasad Kodeksu traktujemy bardzo poważnie. Odwet w stosunku do osoby, która 
w dobrej wierze zgłasza przypadek prawdopodobnego naruszenia zasad Kodeksu, nie będzie 
tolerowany. Kodeks wyraźnie zakazuje odwetu czy dyskryminacji wobec pracownika naszej Spółki 
z powodu zgłoszenia bądź udziału w dochodzeniu.  Osoby winne działań odwetowych podlegają 
działaniom dyscyplinarnym, łącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. Nikt nie może zostać 
zdegradowany, zwolniony, zawieszony w obowiązkach, narażony na groźby, prześladowanie, 
przymus czy zastraszanie wskutek zgłoszenia, w dobrej wierze, przypadku nieetycznego 
zachowania bądź w wyniku uczestnictwa w postępowaniu wyjaśniającym problem zgłoszony 
zgodnie z Kodeksem. 

Jeżeli uważasz, że sam bądź inna znana Ci osoba jest potencjalnie obiektem jakichkolwiek działań 
odwetowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia lub braniem udziału w dochodzeniu, powiedz 
nam o tym. Potrzebujemy Twojego zaangażowania, aby Spółka pozostała wolna od działań 
odwetowych. 

Postępowanie po otrzymaniu 
zgłoszenia 
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W przypadku, gdy zauważyłeś czy dowiedziałeś się o zachowaniu niezgodnym z duchem 
Kodeksu, o ile lokalne prawo nie stanowi inaczej, jest bardzo ważne, abyś poczuł się 
odpowiedzialny za tę sytuację i podjął działanie, zgłaszając daną sprawę.

Masz kilka opcji do wyboru, w jaki sposób rozwiać swoje wątpliwości . Nawet jeśli nie jesteś 
pewien, lepszy jest nadmiar ostrożności i otwarte przedyskutowanie swoich spostrzeżeń z jedną z 
następujących osób w Twojej firmie:

■  Na ogół, Twój przełożony to najbliższa dostępna osoba, do której możesz skierować swoje obawy.

■  W przypadku, gdy uważasz, że zastrzeżenia dotyczą Twojego własnego przełożonego, możesz 
poprosić o rozmowę ze zwierzchnikiem Twojego przełożonego.

■  Możesz się także skontaktować z dowolną osobą czy grupą wyszczególnioną w <FCA Group’s 
Worldwide Ethics and Compliance Contact List> [Globalny wykaz osób kontaktowych Grupy 
FCA w sprawach etyki i zgodności].

■  Czasami możesz się poczuć swobodniej rozmawiając z kimś anonimowo lub przedstawiając 
zaistniałą sytuację do oceny osoby bezstronnej czy eksperta. W takich przypadkach możesz 
skierować bezpośrednie zapytanie do punktu kontaktowego, który podano w <FCA Group’s 
Worldwide Ethics and Compliance Contact List> [Globalny wykaz osób kontaktowych Grupy 
FCA w sprawach etyki i zgodności] i który przyjmuje zgłoszenia anonimowe, albo skorzystać z 
innych zasobów korporacyjnych udostępnionych przez Spółkę.

Gdzie znaleźć dodatkowe 
informacje i pomoc

https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/code_of_conduct/FiatDocuments/Worldwide_Ethics_and_Compliance_Contact_List.pdf
https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/code_of_conduct/FiatDocuments/Worldwide_Ethics_and_Compliance_Contact_List.pdf
https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/code_of_conduct/FiatDocuments/Worldwide_Ethics_and_Compliance_Contact_List.pdf
https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/code_of_conduct/FiatDocuments/Worldwide_Ethics_and_Compliance_Contact_List.pdf
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Kodeks podlega weryfikacji przez Zarząd Fiat Chrysler Automobiles N.V., który - między 
innymi - bierze pod uwagę komentarze i sugestie otrzymane od kierownictwa, członków 
kadry pracowniczej oraz osób trzecich, zmiany w przepisach i najlepszych praktykach, a 
także doświadczenie nabyte w trakcie stosowania Kodeksu. Wszelkie zmiany wprowadzane 
do Kodeksu w wyniku weryfikacji są natychmiast publikowane i udostępniane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i uregulowaniami.

Zmiany Kodeksu 
Postępowania
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Ochrona pracowników
■ Zapewnienie dobrego i bezpiecznego  

miejsca pracy

■ Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy
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ZASADA

Zapewnienie dobrego 
i bezpiecznego miejsca pracy 
Grupa FCA pragnie zapewnić dobre, bezpieczne, produktywne i sprzyjające integracji miejsce pracy 
dla wszystkich członków kadry pracowniczej; miejsce, w którym każdy czuje się doceniony za swój 
indywidualny wkład do Spółki. Zapewnienie takiego środowiska stanowi podstawowy element 
naszego sukcesu jako firmy. Możemy ten cel osiągnąć, jeżeli wszyscy razem i z osobna weźmiemy 
na siebie odpowiedzialność za to, by współpracowników, klientów, dostawców i gości traktować 
z szacunkiem i profesjonalizmem. A konkretniej, każdy z nas winien dążyć do promowania zasad 
uczciwości oraz zapewnić środowisko wolne od dyskryminacji czy nękania, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Ocena wyników pracy oraz wynagrodzenia pracowników opierają się na systemie, który 
nagradza osiągnięcia i który działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Twoja rola jest kluczowa, jeśli 
chodzi o wspieranie nas w tworzeniu pozytywnego środowiska pracy. Oczekujemy, że Ty sam oraz 
wszyscy członkowie naszej kadry pracowniczej wspólnie będziemy pracować nad osiągnięciem tego celu.
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ZASADA

Ochrona zdrowia 
i bezpieczeństwo pracy
Grupa FCA zobowiązuje się zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczne i produktywne 
środowisko pracy; uznajemy bezpieczeństwo i higienę pracy jako kluczowy element podejścia 
zrównoważonego rozwoju Grupy FCA. Grupa FCA popiera i aktywnie promuje wśród 
pracowników kulturę zapobiegania wypadkom oraz świadomość zagrożeń, w szczególności 
poprzez zapewnienie odpowiednich szkoleń i informacji. Oczekujemy, że członkowie naszej kadry 
pracowniczej będą podzielać to zaangażowanie i aktywnie promować świadomość konieczności 
przestrzegania wszystkich instrukcji bhp oraz środków zapobiegawczych ustalonych przez Grupę 
FCA w celu ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Obojętnie, czy spędzasz cały 
dzień pracy w zakładzie, gdzie wdrożono World Class Manufacturing, w biurowcu czy na produkcji, 
czy przeprowadzasz próby albo podróżujesz, wszyscy razem musimy aktywnie dążyć do ochrony 
zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa tak dla siebie jak i dla innych pracowników, w tym zarówno 
osób z Grupy FCA jak i gości, klientów, dostawców oraz przedstawicieli szerszej społeczności.

Jako że przywiązujemy wielką wagę do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, oferujemy 
także programy i usługi wychodzące swoim zakresem poza podane tu zasady, które mają na 
celu promocję i wspieranie bezpieczeństwa osobistego, dobrostanu oraz zdrowego trybu życia. 
Traktujemy je jako świadczenia pracownicze i usilnie zachęcamy, aby z nich korzystać. 
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Prowadzenie działalności
■ Racjonalne zakupy towarów i usług

■ Prawne podstawy prowadzonej działalności

■ Stosowanie praktyk zgodnych ze 
zrównoważonym rozwojem 
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ZASADA

Racjonalne zakupy towarów 
i usług 
Grupa FCA ma obowiązek dopilnować, aby zakupy towarów i usług odpowiadały celom i procesom 
biznesowym, podnosiły wartość dla udziałowców, zapewniały najwyższe normy jakościowe oraz 
troskę o ludzi i społeczności, wśród których pracujemy. Przy zakupie towarów czy usług musimy 
pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa. Należy dopilnować, aby zakupy 
były zgodne z kompetencjami zatwierdzania wydatków, korporacyjną hierarchią zatwierdzeń czy 
ograniczeniami co do dozwolonych typów wyrobów i usług. W ramach zakupów Grupa FCA 
zobowiązuje się stosować praktyki zgodne ze zrównoważonym rozwojem. Dodatkowo, zanim 
informacje zostaną udostępnione konsumentom, Grupa FCA zawsze sprawdza, czy istnieją 
uzasadnione podstawy do publikowanych reklam i deklaracji dotyczących produkowanych wyrobów i 
świadczonych usług.
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Prawne podstawy prowadzonej 
działalności
Zgodność z przepisami prawa posiada kluczowe znaczenie dla kontynuacji działalności przez 
Grupę FCA na skalę globalną oraz dla utrzymania jej światowej renomy. Każdy członek kadry 
pracowniczej ma obowiązek realizować swoje obowiązki z najwyższą uczciwością i zgodnie z 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. Utrzymanie wysokiego poziomu osiągnięć Grupy FCA 
zależy od naszej własnej gotowości do przestrzegania prawa w celu zachowania nieposzlakowanej 
opinii o uczciwości przedsiębiorstwa. Każdy członek kadry pracowniczej powinien zaznajomić 
się z procedurami jednostki regionalnej i/lub biznesowej bądź procedurami dla poszczególnych 
operacji, które określają nasze własne obowiązki w zakresie zgodności z przepisami.

Kary za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i uregulowań mogą się okazać bardzo 
surowe i skutkować, na przykład, utratą reputacji, wysokimi grzywnami, a nawet karą pozbawienia 
wolności w indywidualnych przypadkach. Pracownicy nieprzestrzegający obowiązujących zasad, 
praktyk i procedur mogą podlegać działaniom dyscyplinarnym, łącznie z rozwiązaniem stosunku 
pracy, o ile Grupa FCA uzna to za słuszne. Jeśli pracownicy FCA Group mają pytania dotyczące 
tego jak konkretne przepisy mają się do ich zakresu odpowiedzialności, powinni skontaktować się 
z Działem Prawnym, a w przypadku gdy na miejscu nie ma działu prawnego – z lokalnym Działem 
Zasobów Ludzkich.

Zapytania organów władzy; spory 

Polityka Grupy FCA przewiduje udzielanie odpowiedzi na prawnie uzasadnione zapytania 
władz czy agencji zewnętrznych oraz na odpowiednio uzasadnione wnioski i nakazy związane 
z postępowaniami sądowymi. Odpowiedzi na wezwania władz oraz zapytania dotyczące 
sporów, w których Spółka sama jest stroną, należy kierować do właściwego Działu Prawnego 
oraz wyznaczonych działów i odpowiednio umocowanych osób. Odpowiedź może wymagać 
zaangażowania ze strony innych członków kadry pracowniczej Grupy FCA.

Wszystkie informacje przekazywane władzom muszą być rzetelne i zgodne z prawdą. 
Niedopuszczalne jest ukrywanie czy niszczenie informacji dotyczących zapytań władz czy 
prowadzonych postępowań, w tym zarówno postępowań przewidywanych jak i aktualnie 
prowadzonych. 
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Stosunki z organami władzy i instytucjami publicznymi (w tym działalność 
lobbingowa i inna działalność polityczna) 

Grupa FCA zobowiązuje się utrzymywać stosunki z organami władzy i instytucjami publicznymi, 
w tym prowadzić działalność lobbingową, zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki oraz w 
pełnej zgodności z Kodeksem oraz innymi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Grupa FCA 
zamierza aktywnie przyczyniać się do opracowywania w przyszłości nowych uregulowań i norm dla 
przemysłu samochodowego oraz innych sektorów związanych z mobilnością i transportem ludzi 
i towarów. Współpracą Grupy FCA z agencjami rządowymi i instytucjami publicznymi zarządzają 
specjalnie do tego powołane wydziały, jak na przykład Dział Stosunków Instytucjonalnych i Spraw 
Zewnętrznych.

W zakresie dopuszczalnym przez przepisy lokalne oraz zatwierdzonym zgodnie z procedurami 
Grupy FCA, jak na przykład zgodnie z przepisami dotyczącymi działalności lobbingowej, polityką 
antykorupcyjną i procedurami, wszystkie podarunki wręczane przedstawicielom władz czy instytucji 
publicznych winny być skromne i proporcjonalne do oficjalnego celu biznesowego; nie mogą 
stwarzać wrażenia, że Grupa FCA stara się uzyskać bądź uzyskała już nieuczciwą przewagę.

Dopuszcza się kwoty pieniężne bądź zrównane z nimi aktywa czy usługi, w tym wpłaty, składki 
i pożyczki pieniężne lub użyczenie mienia wręczane przez Grupę FCA partiom politycznym, 
komitetom czy kandydatom na urząd bądź osobom już piastującym urząd polityczny, ale wyłącznie 
w przypadku, gdy spełniają one wymogi obowiązujących przepisów oraz o ile zostały zatwierdzone 
zgodnie z polityką i procedurami Grupy FCA, w tym procedurami dotyczącymi lobbingu, polityki 
antykorupcyjnej i polityki o łapownictwie.

Zakazuje się płatności lub pożyczek z funduszy korporacyjnych, pomocniczych lub osobistych, 
a także przekazywania jakichkolwiek przedmiotów posiadających wartość urzędnikom albo 
funkcjonariuszom państwowym; chyba że obowiązujące przepisy czy rządowe zasady etyczne 
dopuszczają takie postępowanie w świetle obowiązujących procedur, w tym procedur dotyczących 
lobbingu, polityki antykorupcyjnej i polityki o łapownictwie.

Zgodność z obowiązującym prawem

Grupa FCA zobowiązuje się w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, w tym 
przepisów o łapownictwie, praniu pieniędzy, działalności eksportowej i sankcjach, prawa celnego, 
przepisów o nieuczciwej konkurencji i ochronie konkurencji. Należy pamiętać, że wszystkie te prawa 
charakteryzują się wysokim stopniem złożoności. Grupa FCA i jej spółki zależne, bez względu na 
lokalizację, mają obowiązek dostosować się do wszystkich tych przepisów. 

Oczekujemy, że wszystkie osoby współpracujące z Grupą FCA, to jest agenci, konsultanci, 
przedstawiciele, partnerzy joint-venture, dealerzy, dystrybutorzy, ośrodki serwisowe oraz inne strony 
trzecie dostosują się do przedmiotowych przepisów w ramach działalności czy współpracy, jaką 
prowadzą w imieniu i na rzecz Grupy FCA. 
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Przepisy o łapownictwie i przepisy antykorupcyjne

Grupa FCA zobowiązuje się przestrzegać najwyższych standardów uczciwości, prawdomówności 
i sprawiedliwości we wszystkich sprawach wewnętrznych i zewnętrznych oraz nie tolerować 
łapownictwa pod żadną postacią. Przepisy praktycznie wszystkich krajów, w których działa Grupa 
FCA, zakazują łapownictwa.

Polityką Grupy FCA jest, aby nikt – żaden dyrektor, kierownik, pracownik, agent czy przedstawiciel

– nigdy i bez względu na powód, nie wręczał, oferował, nie żądał, obiecywał, nie zatwierdzał, 
zabiegał i nie przyjmował łapówek ani innych rekompensat (w tym podarunków czy gratyfikacji,

z wyjątkiem drobnych przedmiotów handlowych o niskiej wartości, powszechnie akceptowanych 
w kontekście międzynarodowym, na jakie zezwalają przepisy i które są zgodne z zasadami 
Kodeksu oraz wszelkimi odnośnymi praktykami i procedurami) w związku z pracą na rzecz Grup FCA.

Przepisy o łapownictwie i przepisy antykorupcyjne wprowadzające Konwencję OECD 
(Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej) o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych 
funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, wytyczne OECD 
oraz przepisy takie jak amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych, brytyjska 
ustawa o zwalczaniu łapownictwa i podobne akty prawne, zakazują przekazywania pośrednio 
lub bezpośrednio (na przykład poprzez pośrednika) jakichkolwiek przedmiotów posiadających 
wartość nie tylko przedstawicielom władz krajowych ale i zagranicznych, osobom zajmującym 
się polityką, wojskowym, funkcjonariuszom państwowym, przedstawicielom czy kandydatom na 
przedstawicieli zagranicznych partii politycznych; pracownikom instytucji kontrolowanych przez 
lub będących własnością obcych rządów; przedstawicielom organizacji międzynarodowych 
(jak na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Bank Światowy); podmiotom/
osobom prywatnym w celu nawiązania bądź utrzymania stosunków handlowych albo uzyskania 
nielegalnej korzyści.

Dokumentację oraz wewnętrzne praktyki i procedury rachunkowości i kontroli Grupy 
FCA opracowano z myślą o zapewnieniu rzetelności i dokładności zapisów księgowych i 
sprawozdawczości dotyczących całokształtu transakcji handlowych.
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Zakaz prania pieniędzy

Grupa FCA zakazuje prania pieniędzy oraz wszelkich działań, które ułatwiają pranie pieniędzy, 
finansowanie działalności terrorystycznej czy innej działalności o charakterze kryminalnym. Przed 
nawiązaniem współpracy handlowej z obcym partnerem, Grupa FCA, jej kierownictwo i pracownicy 
winni sprawdzić dostępne materiały informacyjne (łącznie z danymi finansowymi) dotyczące przyszłych 
partnerów handlowych i dostawców, aby się upewnić, że są to legalnie działające przedsiębiorstwa 
cieszące się dobrą opinią. Grupa FCA zawsze przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów 
zakazujących prania pieniędzy.

Działalność eksportowa i sankcje; przepisy celne

Przepisy eksportowe i celne regulują, gdzie i w jaki sposób Grupa FCA może sprzedawać swoje 
wyroby i technologie oraz wymieniać informacje. Grupa FCA stosuje politykę pełnej zgodności  
z przepisami o kontroli eksportu i przepisami celnymi. W niektórych przypadkach przepisy mogą 
zabraniać prowadzenia działalności w niektórych krajach bądź narzucać wymogi w zakresie licencji, 
jakie należy uzyskać, zanim towary czy technologie można będzie wyeksportować czy wymienić. 
Przepisy celne wymagają dokładnej dokumentacji oraz odpowiedniej sprawozdawczości i wyceny towarów. 

Przepisy antybojkotowe 

Przepisy antybojkotowe mogą zabraniać udziału w bojkotach zagranicznych (poza terenem USA) oraz 
ograniczać ujawnianie informacji o działalności handlowej i danych osobowych; mogą także wymagać 
zgłaszania pewnych rodzajów wniosków o informacje bądź o uczestnictwo w bojkotach zagranicznych.  
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Przepisy o ochronie konkurencji

Grupa FCA rozumie znaczenie konkurencyjności rynku i zobowiązuje się w pełni przestrzegać 
wszelkie obowiązujące ustawy antytrustowe i ustawy o ochronie konkurencji w krajach, gdzie 
prowadzi swoją działalność. Grupa FCA, jej dyrektorzy, kierownictwo i pracownicy starannie 
unikają stosowania praktyk biznesowych (zakładanie karteli, podziały rynku, ograniczenia 
produkcji czy sprzedaży, wiążące porozumienia, itp.) uznawanych za praktyki stanowiące 
naruszenie przepisów antytrustowych. W ramach uczciwej konkurencji, Grupa FCA zobowiązuje 
się nie naruszać świadomie praw własności intelektualnej innych osób. Prawne konsekwencje 
pogwałcenia przepisów mogą być niezwykle surowe. Przedsiębiorstwa, których zachowania 
rynkowe naruszają zasady konkurencji oraz osoby odpowiedzialne na takie naruszenia, mogą 
podlegać surowym sankcjom, łącznie z karą pozbawienia wolności. Pogwałcenie tej zasady 
stanowi podstawę do wdrożenia postępowania dyscyplinarnego, łącznie z rozwiązaniem umowy  
o pracę. Ponadto przestrzeganie przepisów o ochronie konkurencji jest niezmiernie ważne  
w kontekście reputacji Grupy. Aby wywiązać się ze swoich zobowiązań w tej dziedzinie na obszarze 
wszystkich krajów, gdzie prowadzimy działalność, Grupa FCA przyjęła wyczerpujący program 
zgodności, na który składają się <Wytyczne dotyczące konkurencji>, szkolenia okresowe, 
poradnictwo i wiedza. Pracownicy chcący dowiedzieć się czegoś więcej na temat obowiązujących 
przepisów w tej dziedzinie albo jak wybrać odpowiedni tok działania, winni zwrócić się o pomoc do 
Działu Prawnego.

Wykorzystywanie informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi 

Polityka przyjęta przez Grupę FCA przewiduje, że żaden dyrektor, kierownik czy członek 
kadry pracowniczej, który ma dostęp do informacji poufnych, nie może obracać papierami 
wartościowymi spółki Fiat Chrysler Automobiles N.V. ani innych firm. Pracownicy Grupy FCA 
muszą ściśle przestrzegać wszystkich przepisów zakazujących obrotu papierami wartościowymi 
w oparciu o posiadane informacje poufne. Ujawnianie informacji poufnych osobom obcym, 
kupno bądź sprzedaż, tak bezpośrednia jak i pośrednia, papierów wartościowych spółki Fiat 
Chrysler Automobiles N.V., jej spółek stowarzyszonych albo partnerów handlowych w sytuacji, 
gdy jesteśmy w posiadaniu informacji poufnych, stanowi naruszenie polityki Grupy FCA oraz 
potencjalne naruszenie obowiązującego prawa. Informacje poufne to niepublikowane dane 
dotyczące spółki, które potencjalny inwestor może uznać za znacząco zmieniające informacje 
powszechnie dostępne. Informacje niedostępne publicznie, które mogą wpływać na cenę 
papierów wartościowych, traktuje się także jako informacje poufne, gdyż mogą zostać przez 
potencjalnego inwestora wykorzystane do zmiany decyzji o zakupie bądź sprzedaży akcji. 

Wykorzystywanie informacji poufnych przez członków zarządu, kierownictwo i pracowników 
odbywa się zawsze w pełnej zgodności z obowiązującymi procedurami. Decyzję o tym, czy  
i kiedy informacje poufne należy upublicznić, Grupa FCA podejmuje zgodnie z zasadą efektywnej 
komunikacji i procedurami pokrewnymi, a każdorazowe upublicznienie informacji niejawnych 
odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Grupie FCA procedurami. 

https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/FiatDocuments/New_Guidelines/Guidelines%20on%20Competition_English2015.pdf
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Stosowanie praktyk zgodnych ze 
zrównoważonym rozwojem 
Grupa FCA zobowiązuje się prowadzić działalność biznesową w sposób społecznie odpowiedzialny 
a także zgodnie z praktyką zrównoważonego rozwoju oraz wymaganiami i oczekiwaniami 
lokalnymi i regionalnymi. Zasady i praktyki Grupy FCA wspierające ekorozwój obejmują ochronę 
pracowników (w tym ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracy), zakaz zatrudniania nieletnich i 
robót przymusowych, surowce pochodzące z terenów objętych konfliktami, ochronę środowiska, 
zaangażowanie interesariuszy, World Class Manufacturing, zakup towarów i usług (w tym zieloną 
logistykę i zrównoważony rozwój dostawców), zarządzanie kryzysowe i ciągłość działalności, 
wsparcie dla społeczności oraz wszelkie inne zasady i praktyki, jakie Grupa FCA może od czasu do 
czasu wprowadzać.

Stosowanie zrównoważonych praktyk biznesowych stanowi podstawową część transformacji 
zachodzącej w Grupie FCA, która stara się sprostać aktualnym wymogom biznesowym przy 
jednoczesnym minimalizowaniu niekorzystnego wpływu na społeczności i zasoby należące do 
obecnych i przyszłych pokoleń. Dążymy do racjonalnego i zrównoważonego korzystania z zasobów 
środowiska oraz staramy się wywierać pozytywny wpływ na obywateli i społeczności, w których 
funkcjonują. Sukces i pozycja Grupy FCA jako lidera przemysłu samochodowego zależą od naszej 
determinacji w stosowaniu metodologii zrównoważonego rozwoju. 

Ochrona środowiska

Do stworzenia kultury sprzyjającej zrównoważonemu rozwojowi potrzeba skutecznego zarządzania 
ryzykiem, odpowiedzialnych i proaktywnych decyzji oraz innowacji. Dążymy do zminimalizowania 
ujemnego wpływu na zasoby naturalne i środowisko globalne, a mówiąc dokładniej, Grupa FCA 
traktuje ochronę środowiska jako kluczowe zagadnienie, które należy podkreślać w ramach ogólnej 
polityki biznesowej. Grupa FCA zobowiązuje się do stałej poprawy efektywności środowiskowej swojej 
działalności oraz do przestrzegania wszystkich wymogów prawnych i uregulowań w tym zakresie.
Grupa FCA zobowiązuje się także, aby w pełnej zgodzie z wymogami prawa produkować i sprzedawać 
wyroby o najwyższej jakości pod kątem sprawności środowiskowej i bezpieczeństwa, opracowywać i 
wdrażać innowacyjne rozwiązania technologiczne, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko 
podnosząc jednocześnie poziom bezpieczeństwa. Zachęcamy także do bezpiecznego i przyjaznego 
dla środowiska korzystania z naszych wyrobów, dostarczania klientom i dealerom informacji o sposobie 
użytkowania, konserwacji i likwidacji samochodów oraz innych wyrobów.
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Klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi

Wszyscy musimy się starać, aby przewyższyć oczekiwania klientów, tak zewnętrznych jak   
i wewnętrznych, oraz dążyć do stałej poprawy jakości wyrobów i usług Grupy FCA.

Zachęcamy także do wdrożenia przyjaznych środowisku praktyk i podzielenia się nimi   
z partnerami biznesowymi, dostawcami i dealerami. W tym celu deklarujemy gotowość wdrażania 
zrównoważonych praktyk i metod, które zminimalizują naszą ingerencję w środowisko i przyniosą 
poprawę efektywności. Mówiąc konkretniej, współpracę z łańcuchem dostaw Grupa FCA uważa 
za integralną część swojego sukcesu i z tego względu dąży do stworzenia zintegrowanego teamu  
z dostawcami. Dobór dostawców opiera się nie tylko na jakości i konkurencyjności ich wyrobów i 
usług, ale także na przestrzeganiu zasad społecznych, etycznych i środowiskowych, jak stanowi 
Kodeks. 
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Współpraca z partnerami 
zewnętrznymi
■ Unikanie konfliktu interesów

■ Wspieranie społeczności lokalnych
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Unikanie konfliktu interesów 
Wszyscy członkowie kadry pracowniczej mają obowiązek swoją postawą chronić i promować najlepsze 
interesy Grupy FCA. Konflikt interesów występuje w przypadku, kiedy członkowie kadry pracowniczej 
Grupy FCA angażują się w działania bądź sami posiadają interesy, które stoją w sprzeczności z interesami 
naszej Spółki, ponieważ działania te i interesy mogą szkodzić obiektywnemu procesowi decyzyjnemu  
w przedsiębiorstwie lub w inny sposób ingerować w realizację obowiązków pracowniczych. Działania takie 
mogą przysporzyć Spółce straty finansowe, ale co ważniejsze, zaszkodzić jej reputacji. Konflikt interesów 
zachodzi także w sytuacji, gdy pracownik, dyrektor czy kierownik, albo członkowie ich rodzin czerpią 
niezasłużone korzyści z tytułu zajmowanego w Spółce stanowiska. Dlatego jest rzeczą niezwykle ważną, 
aby starannie zarządzać własnymi stosunkami i działaniami, zarówno w ramach środowiska pracy jak i poza 
nim, w sposób, który nie tylko nie ingeruje, ale nawet nie stwarza pozorów ingerencji w zdolność pracownika 
do wypełniania obowiązków służbowych i podejmowania obiektywnych i uczciwych decyzji biznesowych. 
Oczekujemy, że nasi pracownicy zawsze będą się kierować zasadami najwyższej uczciwości we współpracy 
z partnerami biznesowymi oraz działać wyłącznie w najlepszym interesie Spółki. Każdą sytuację, która 
stanowi konflikt bądź stwarza wrażenie potencjalnego konfliktu, należy natychmiast zgłaszać do jednej z  
osób czy grup wyszczególnionych w <FCA Group’s Worldwide Ethics and Compliance Contact List> 
[Globalny wykaz osób kontaktowych Grupy FCA w sprawach etyki i zgodności].

Grupa FCA pragnie mieć pewność, że odnosi pełne korzyści z czasu i talentu swoich pracowników, dlatego 
w przypadku ich członkostwa w radach czy zarządach odpłatnie czy też bez wynagrodzenia, należy się  
skonsultować z jedną z osób czy grup wyszczególnionych w <FCA Group’s Worldwide Ethics and 
Compliance Contact List> [Globalny wykaz osób kontaktowych Grupy FCA w sprawach etyki i zgodności] i 
zweryfikować, czy tego typu zaangażowanie wymaga uprzedniej zgody osób kompetentnych]. 

https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/code_of_conduct/FiatDocuments/Worldwide_Ethics_and_Compliance_Contact_List.pdf
https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/code_of_conduct/FiatDocuments/Worldwide_Ethics_and_Compliance_Contact_List.pdf
https://www.fcagroup.com/en-US/group/governance/code_of_conduct/FiatDocuments/Worldwide_Ethics_and_Compliance_Contact_List.pdf
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Wspieranie społeczności  
lokalnych
Poza ciężką pracą nad utrzymaniem swojej powszechnie i wysoko cenionej reputacji 
w przemyśle samochodowym, Grupa FCA uważa za swój obowiązek inwestowanie i angażowanie 
się w programy społeczności lokalnej, wspierając finansowo oraz promując postawę 
wolontariatu wśród pracowników z myślą pobudzenia aktywności społeczności lokalnych. 
Rozwój inicjatyw filantropijnych oraz wspieranie różnorodnych grup wyraźnie świadczy 
o naszej determinacji w kwestii wspomagania lokalnych środowisk. Grupa FCA aktywnie popiera 
postawę wolontariatu oraz inne możliwości angażowania się w życie lokalnej społeczności. 
Dzielenie się sukcesem to część tego, co nas łączy. Inicjatywy dobroczynne Grupy FCA muszą 
być nadzorowane i kierowane przez odpowiedzialne lokalne kierownictwo. Decydując, które 
inicjatywy zasługują na poparcie, Spółka dba, aby pomoc udzielona jednej organizacji czy 
inicjatywie nie spowodowała alienacji czy nie uraziła pozostałych członków naszej kadry czy 
społeczności. 
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Zarządzanie aktywami   
i informacją
■ Skuteczna komunikacja 

■ Ochrona zasobów spółki

■ Prowadzenie prawidłowej dokumentacji 
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Skuteczna komunikacja  
Grupa FCA rozumie ważną rolę, jaką uczciwa, jasna i skuteczna komunikacja odgrywa
w utrzymywaniu stosunków wewnętrznych i zewnętrznych oraz w zapewnianiu wysokich 
standardów działalności biznesowej. Stworzenie klimatu umożliwiającego swobodny przepływ 
szczerej dwukierunkowej komunikacji stanowi klucz do dalszych sukcesów. Staramy się 
promować pełne zrozumienie pomiędzy kierownictwem a pracownikami oraz pomiędzy Grupą 
FCA a naszymi interesariuszami, klientami, środowiskiem biznesowym i ogółem społeczeństwa. 
Wielce cenimy transparentność i uczciwość, jakiej wymagamy od wszystkich, ale rozumiemy 
także, że dalsze sukcesy zależą od tego, czy uda się nam chronić informacje zastrzeżone i 
jednocześnie utrzymywać komunikację z otoczeniem, bez uszczerbku dla integralności naszej 
organizacji.
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Ochrona zasobów spółki
Grupa FCA posiada szereg różnych aktywów o podstawowym znaczeniu dla zachowania 
ciągłości operacyjnej. Nam wszystkim, jako członkom Grupy FCA, przydzielono zadanie 
ochrony zasobów i dopilnowanie, aby zawsze wykorzystywano je zgodnie z przeznaczeniem. 
Wszyscy zatem odpowiadamy za ochronę i prawidłowe wykorzystywanie majątku Spółki 
poprzez podejmowanie środków zapobiegawczych, które mają chronić nasze własne aktywa 
oraz majątek osób trzecich pozostający w naszej pieczy przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem, 
niewłaściwym czy nieuprawnionym wykorzystywaniem, dostępem lub zbyciem, w tym 
nielegalnym użytkowaniem albo użytkowaniem w sposób uznany za niewłaściwy. Ochrona 
majątku Grupy FCA to nasz, członków Grupy FCA, zbiorowy obowiązek i wymóg. 

Z uwagi na fakt, że informacje stanowią dla działalności Spółki krytyczną wartość, każdy z nas 
osobiście odpowiada za przestrzeganie zasady poufności, integralności i dostępu do informacji 
o Spółce zgodnie z przepisami, wymogami ustawowymi i umownymi. 

Informacje poufne (tzn. informacje traktowane bądź uznane przez Grupę FCA za poufne, których 
ujawnienie może przynieść szkodę firmie, jej reputacji bądź przysporzyć Grupie FCA problemów 
prawnych) należy zachować w ścisłej tajemnicy w trakcie oraz po zakończeniu pracy w firmie 
czy wygaśnięciu współpracy członka kadry pracowniczej albo osoby postronnej ze Spółką, bez 
względu na formę pracy czy innych powiązań. Ponadto pracownicy winni rozumieć obowiązki 
Spółki w zakresie postępowania z informacjami poufnymi osób trzecich, które zostały im/Spółce 
udostępnione, oraz ściśle się do nich stosować.

Prowadząc działalność operacyjną, Grupa FCA gromadzi znaczne ilości identyfikowalnych 
danych osobowych, które zobowiązuje się przetwarzać w absolutnej zgodności ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz w sposób określony w polityce 
bezpieczeństwa i ochrony prywatności. W tym celu Grupa FCA zapewnia wysoki stopień 
bezpieczeństwa przy doborze i wykorzystywaniu systemów informatycznych przeznaczonych 
do przetwarzania identyfikowalnych danych osobowych.
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Kadra pracownicza musi przestrzegać wytycznych Grupy FCA dotyczących wykorzystywania, 
bezpieczeństwa i dostępu do komputerów, sprzętu, oprogramowania, urządzeń mobilnych, 
w tym systemów poczty elektronicznej, Internetu, Intranetu, Extranetu i poczty głosowej. Wszyscy 
pracownicy Grupy FCA i osoby trzecie zobowiązani są przestrzegać wytycznych bezpieczeństwa 
informacji Grupy FCA w zakresie właściwego wykorzystywania i obchodzenia się ze sprzętem i 
oprogramowaniem, w tym instrukcji dotyczących poczty elektronicznej i Internetu, oraz innych 
zasad dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Własność intelektualna opracowana przez Grupę FCA stanowi fundamentalny majątek Spółki  
o krytycznej wartości, który wszyscy pracownicy i osoby trzecie winni jak najlepiej chronić. Poza 
ochroną własności intelektualnej Grupy FCA, obowiązkiem każdego pracownika i osób trzecich 
jest poszanowanie praw własności intelektualnej innych osób.
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Prowadzenie prawidłowej 
dokumentacji  
Nasi klienci, inwestorzy, partnerzy biznesowi, instytucje rządowe itp. polegają na dokładności 
informacji generowanych na podstawie dokumentacji biznesowej prowadzonej przez Spółkę. 
Ponadto jesteśmy zobowiązani sporządzać także inne raporty spełniające wymogi prawne, 
podatkowe czy ustawowe. Grupa FCA stara się zapewnić wysoki poziom poprawności danych 
firmowych. Przykładamy dużą wagę do tego, aby całość dokumentacji Spółki była autentyczna, 
rzetelna i możliwa do wykorzystania. Na koniec Spółka zobowiązuje się szkolić cały personel 
odpowiedzialny za sporządzanie i prowadzenie dokumentacji. 

Rachunkowość i kontrola wewnętrzna 

Grupa FCA stosuje politykę efektywnych systemów kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia 
zgodności z przepisami prawa oraz naszymi własnymi zasadami, praktykami i procedurami,

a także aby chronić i zapobiegać niewłaściwemu wykorzystywaniu majątku Spółki oraz zapewnić 
poprawność autoryzowania transakcji i innych czynności korporacyjnych. System kontroli 
wewnętrznej Grupy FCA umożliwia jej przedstawienie w sprawozdaniach i dokumentach, 
jakie Spółka składa do władz bądź w inny sposób podaje do wiadomości publicznej, pełnych, 
rzetelnych, dokładnych, terminowych i całkowicie zrozumiałych informacji, w tym sprawozdań 
finansowych rzetelnie przedstawiających kondycję finansową firmy. Aby zrealizować wysoki 
standard jakości w tej dziedzinie, oczekuje się, że pracownicy prowadzić będą dokładną i 
kompletną dokumentację wewnętrzną obejmującą całość działalności biznesowej oraz zapewnią 
odpowiednie autoryzacje i dokumentację transakcji i zobowiązań wobec partnerów  biznesowych. 
Dokumentacja Spółki pozostaje wyłączną własnością Grupy FCA; należy ją tworzyć i prowadzić w 
sposób zgodny z obowiązującymi zasadami i praktykami.
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