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WIZJA GRUPY L’ORÉAL
Grupa L’ORÉAL wyznaczyła sobie misję oferowania najlepszych innowacji w dziedzinie kosmetyków pod 
względem ich jakości, skuteczności i bezpieczeństwa, wszystkim kobietom i mężczyznom na świecie. 
Naszą ambicją na nadchodzące lata jest pozyskanie kolejnego miliarda konsumentów na całym świecie 
poprzez tworzenie produktów kosmetycznych spełniających skrajnie zróżnicowane wymogi i życzenia ich 
użytkowników. Nasza tożsamość i reputacja są oparte na trwałych wartościach i Zasadach Etyki. Nasze 
wartości to Pasja, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Otwartość Umysłu, Ukierunkowanie na Doskonałość  
i Odpowiedzialność. Nasze Zasady Etyki to Uczciwość, Szacunek, Odwaga i Przejrzystość.

JAKO FIRMA
Nasza strategia bycia liderem opiera się na ciągłym inwestowaniu w badania naukowe i rozwój. To umożliwia 
naszym markom dostarczanie naszym konsumentom produktów innowacyjnych, skutecznych, praktycznych 
i przyjemnych w użyciu, produkowanych zgodnie z wymaganymi standardami jakości i bezpieczeństwa. 
Przywiązujemy ogromną wagę do uczciwości i przejrzystości: nasza reklama skierowana do konsumenta 
oparta jest na udowodnionym działaniu i danych naukowych. Czujemy się zobowiązani do budowania silnych 
i długotrwałych związków z klientami i dostawcami, opartych na zaufaniu i wzajemnej korzyści. Szanujemy 
wszystkie podmioty funkcjonujące w środowisku naszych działań biznesowych, w tym także naszych konkurentów. 
Prowadzimy działalność zgodnie z dobrymi obyczajami: respektujemy prawo krajów, na terenie których 
prowadzimy działalność, i stosujemy się do dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego. Utrzymujemy wysokie 
standardy rachunkowości i sprawozdawczości oraz wspieramy walkę z korupcją. Gwarantujemy długoterminową 
trwałą wartość dla udziałowców poprzez ochronę aktywów Firmy i ich efektywne wykorzystanie. Dążymy do 
perfekcji i stale udoskonalamy siebie i nasze metody.

JAKO PRACODAWCA
Naszym celem jest uczynienie z L’ORÉAL wspaniałego miejsca pracy. Wiemy, że nasi pracownicy stanowią nasz 
największy kapitał. Mają prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy: takiego, w którym dostrzega 
się indywidualne talenty i zalety, ceni się różnorodność, szanuje prywatność i bierze pod uwagę zachowanie 
równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Wierzymy w stworzenie naszym pracownikom 
stymulującego środowiska, pasjonujących możliwości rozwoju osobistego i szansy na dokonanie zmiany. 
Promujemy atmosferę otwartości, odwagi, wielkoduszności i szacunku, tak aby wszyscy nasi pracownicy 
odczuwali swobodę zadawania pytań, wysuwania pomysłów i wyrażania swoich obaw.

JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE
Bierzemy udział w tworzeniu świata piękna i prawości. Pamiętamy o naszym wpływie na środowisko naturalne,  
w tym na bioróżnorodność, i stale dążymy do jego ograniczenia: jesteśmy nastawieni na unikanie szkód, 
mogących stanowić w przyszłości cenę dzisiejszych doraźnych korzyści. Wnosimy pozytywny wkład w 
rozwój społeczeństw i krajów, w których jesteśmy obecni, szanując lokalną kulturę i wrażliwość. Szanujemy 
Prawa Człowieka. Chcemy pomóc położyć kres wykorzystywaniu dzieci jako siły roboczej i stosowaniu pracy 
przymusowej. Chcemy zakończenia w naszej branży testów prowadzonych na zwierzętach i przyczyniamy się do 
rozwoju i zatwierdzania metod alternatywnych. Aktywnie poszukujemy i preferujemy partnerów biznesowych, 
którzy podzielają nasze wartości i przekonania etyczne.

To wizja, która towarzyszy naszej działalności: WIZJA GRUPY L’ORÉAL
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WPROWADZENIE

JEAN-PAUL AGON

W 21 wieku przetrwają tylko te firmy, które w swoją kulturę organizacyjną, 
strategię i codzienne obowiązki włączyły etykę.

Naszą ambicją jest uzyskanie miana firmy stanowiącej najlepszy wzór do 
naśladowania w skali światowej. 

Nasz Kodeks Etyki jest już uznany i stawia nas wśród wiodących na świecie firm w 
tej dziedzinie.

Nasza głęboko zakorzeniona kultura etyczna jest jednym z głównych filarów 
nowego kierunku działań firmy L’ORÉAL. Dlatego też musimy jasno wyrazić nasze 
zobowiązania jako firma, pracodawca i obywatel korporacyjny.

“Nasze Zasady Etyczne - Uczciwość, Szacunek, Odwaga i Przejrzystość - pozwolą 
nam kontynuować funkcjonowanie jako Grupa, która budzi zaufanie.”

Kodeks Etyki ma zastosowanie do nas wszystkich, gdziekolwiek pracujemy i jakąkolwiek pełnimy funkcję  - bez 
względu czy jesteśmy nowymi pracownikami czy Członkami Zarządu, aż do ścisłego kierownictwa firmy. 

Kodeks Etyki jest naszym dokumentem referencyjnym mającym za zadanie inspirować nas do dokonywania 
właściwych wyborów i kierować naszymi codziennymi działaniami.

Zapoznaj się starannie z tym Kodeksem. Wprowadź w życie zawarte w nim treści. Opowiedz o tym innym. 
Przestrzegaj zaleceń i dopilnuj, aby były one przestrzegane w Twoim otoczeniu. 

L’ORÉAL wymaga, aby każda osoba dawała wzorowy przykład.

JEAN-PAUL AGON
Chairman and Chief Executive Officer 
Dyrektor generalny Fundacji L’ORÉAL

EMMANUEL LULIN

Nasz Kodeks Etyki jest dokumentem stale udoskonalanym i udostępnianym, poruszającym istotne kwestie 
w naszej kulturze lojalności, zaufania i solidarności. Jego celem jest pomoc wszystkim w zrozumieniu, czego 
oczekuje się od nas jako pracowników L’ORÉAL poprzez ustalenie podstawowych zasad oraz przez liczne 
przykłady użycia w typowych sytuacjach.

Oprócz tego dokumentu, do twojej dyspozycji została udostępniona dedykowana 
strona intranetu (http://ethics.loreal.wans) oraz szkolenia. W każdym kraju 
Korespondenci ds. Etyki pomagają nam wprowadzać Kodeks w życie. 

Jednocześnie etyka jest kluczowym obowiązkiem każdego z nas.

Od wielu lat spotykamy się podczas Dnia Etyki coraz więcej osób uczestniczy 
w tym wydarzeniu, które stało się kluczowym punktem w harmonogramie Grupy.

 Wszyscy pracownicy i działy muszą współpracować w atmosferze szacunku 
i otwartości. Należy uznawać pomysły innych osób. Powinniśmy z uwagą słuchać 
siebie nawzajem i kiedy zaistnieje potrzeba dzielić się informacjami, pamiętając 
o przepisach dotyczących poufności, obowiązujących w Grupie.

Problemy dotyczące etyki rzadko kiedy są mało skomplikowane. Naszą siłą jest umiejętność 
stawiania im czoła. Takie pytania nie mogą pozostać niezadane. Należy je wyartykułować i poprosić o rozwiązanie. 

Wsparcie w tym procesie jest zawsze gwarantowane.

EMMANUEL LULIN
Senior Vice-President and Chief Ethics Officer
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KOMITET ZARZĄDZAJĄCY

Zależy nam na praktycznym wdrażaniu 
Kodeksu Etyki w naszej codziennej 
pracy. Ma to zasadnicze znaczenie dla 
sukcesu naszej Firmy.

Etyka ma zastosowanie w działaniach 
wszystkich pracowników Grupy 
L’ORÉAL, na całym świecie,  
na wszystkich szczeblach Firmy 
i bez wyjątków. Są nią objęte 
wszystkie działania L’ORÉAL, 
od badań, wprowadzania innowacji 
i projektowania naszych produktów po 
ich produkcję i marketing, od zasobów 
ludzkich po operacje, od administracji 
i finansów po zrównoważony rozwój, 
od komunikacji i spraw publicznych po 
zasoby cyfrowe.

Każdy z nas jako ambasador 
i członek społeczności L’ORÉAL 
podejmuje osobiste zobowiązanie 
postępowania zgodnie z tym 
Kodeksem, zarówno jego treścią, jak 
i przesłaniem.

Powinniśmy zawsze pamiętać, że:

•  zasady etyczne wyszczególnione 
w tym dokumencie nie są 
opcjonalne – należy ich przestrzegać

•  każdy daje przykład – reputacja 
GRUPY L’ORÉAL i zaufanie 
naszych interesariuszy zależy 
od nas wszystkich

•   będziemy oceniani nie tylko według 
tego, co robimy, ale jak to robimy.
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1 - JEAN-PAUL AGON
Chairman and CEO
Chairman of the L’ORÉAL 
Foundation

2 - BARBARA LAVERNOS
Executive Vice-President 
Operations

3 - JOCHEN ZAUMSEIL
Executive Vice-President 
Western Europe Zone

4 - ALEXIS PERAKIS-VALAT
Executive Vice-President 
Asia-Pacific Zone

5 - JÉRÔME TIXIER
Executive Vice-President 
Human Relations and 
Advisor to the Chairman

6 - ISABEL MAREY-SEMPER
Executive Vice-President 
Communication, 
Sustainability and Public 
Affairs, General Manager 
of the L’ORÉAL Foundation

7 - MARC MENESGUEN
President Consumer 
Products Division

8 - NICOLAS HIERONIMUS
President Selective 
Divisions

9 - CHRISTIAN MULLIEZ
Executive Vice-President 
Administration and Finance

10 - LAURENT ATTAL
Executive Vice-President 
Research and Innovation

11 - ALEXANDRE POPOFF
Executive Vice-President 
Eastern Europe Zone

12 - BRIGITTE LIBERMAN
President Active Cosmetics 
Division

13 - GEOFF SKINGSLEY
Executive Vice-President 
Africa, Middle East Zone

14 - LUBOMIRA ROCHET
Chief Digital Officer

15 - FRÉDÉRIC ROZÉ
Executive Vice-President 
Americas Zone

16 - AN VERHULST-SANTOS
President Professional 
Products Division



6

KOGO

DOTYCZY KODEKS?

JAK

POSŁUGIWAĆ SIĘ KODEKSEM

Kodeks Etyki dotyczy wszystkich pracowników Grupy 
L’ORÉAL i jej spółek zależnych na całym świecie. 
dotyczy także wszystkich menadżerów i członków 
Komitetów Zarządzających i Wykonawczych 
Grupy L’ORÉAL i jej spółek zależnych na całym 
świecie. Ponadto Kodeks Etyki dotyczy wszystkich 
pracowników i menadżerów Fundacji L’ORÉAL. 
Termin „L’ORÉAL” zastosowany w niniejszym 
dokumencie odnosi się do wszystkich spółek 
zależnych Grupy L’ORÉAL i Fundacji L’ORÉAL. 

W celu umożliwienia możliwie największej liczbie 
pracowników zapoznania się z Kodeksem Etyki 
w języku ojczystym, Kodeks Etyki jest obecnie 
dostępny w 45 wersjach językowych. Dokument 
źródłowy stanowi wersja angielska.

Kodeks Etyki jest dostępny publicznie w witrynie 
internetowej Grupy L’ORÉAL.

L’ORÉAL prowadzi działalność w wielu krajach o 
różnych kulturach i systemach polityczno-prawnych.

Jako firma, ale i każdy z osobna, w trakcie 
wykonywania naszych obowiązków musimy 
bezwzględnie przestrzegać prawa i przepisów 
obowiązujących w kraju, w którym L’ORÉAL  
prowadzi działalność.

Jesteśmy świadomi, że niektóre sytuacje nie są proste. 
Etyka często dotyczy arbitrażu w konflikcie zasad. 
Nasz Kodeks Etyki wyznacza standardy grupy w 
wielu „szarych strefach”, gdzie poza obowiązującym 
prawem, potrzebne są uznaniowe decyzje.

Zapoznaj się z całym Kodeksem i dowiedz się, jakie 
oczekiwania i standardy wyznacza L’ORÉAL, a następnie 
zachowaj dla siebie jego kopię w celu wykorzystania 
w przyszłości w przypadku pytań lub problemów.

Jest sprawą oczywistą, że w żadnym dokumencie 
nie mogą zostać uwzględnione wszelkie możliwe 
sytuacje, które mogą się pojawić. W przypadku 
konieczności podjęcia decyzji takiego typu, należy 
sobie zadać następujące pytania:

1.   Czy pozostaje to w zgodzie z Kodeksem Etyki?

2. Czy jest to zgodne z prawem?

3.  Czy pozostaje to w zgodzie z naszymi Zasadami Etyki 
(Uczciwość, Szacunek, Odwaga i Przejrzystość)?

4.  W jaki sposób moje działania wpłyną na naszych 
interesariuszy i czy mogę uzasadnić moją decyzję?

5.  Czy wewnętrzne lub zewnętrzne upublicznienie mojej 
decyzji pozostanie bez wpływu na mój komfort?

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań 
będzie negatywna lub w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości, złotą zasadą jest skontaktowanie się 
z odpowiednimi osobami (przełożony, wewnętrzni 
eksperci, Korespondent ds. Etyki itd.) i omówienie 
sprawy w otwarty sposób przed podjęciem działań 
(patrz również „Mam problem: Otwarte rozmowy”).

Kodeks Etyki nie zastępuje żadnych istniejących reguł 
postępowania i należy w dalszym ciągu stosować 
się do norm i standardów ustalonych w danym 
miejscu pracy. Kodeks ten ma na celu stworzenie 
ram dla tych reguł i standardów, aby zrozumienie ich 
funkcjonowania było łatwiejsze.

L’ORÉAL przyznaje, że zakres treści Kodeksu Etyki 
nie jest wyczerpujący i może być od czasu do czasu 
uzupełniany.

L’ORÉAL zastrzega sobie prawo do zmiany Kodeksu 
Etyki w dowolnej chwili bez uprzedzenia oraz 
podjęcia wszelkich działań uznanych za stosowne 
w odnośnych sytuacjach, bez wykraczania przeciwko 
Zasadom Etyki L’ORÉAL.
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L’ORÉAL popiera kulturę otwartości, w której 
pracownicy mogą szczerze wyrażać swoje 
wątpliwości.

Zachęcamy wszystkich pracowników wyrażania 
swoich opinii, obrony swoich poglądów oraz 
zwracania uwagi na zachowania lub wymagania 
niemożliwe do zaakceptowania.

Pracownicy mogą mieć wątpliwości dotyczące 
niektórych działań oraz potrzebować rad 
i wskazówek, aby sobie z nimi poradzić. Naszą 
strategią postępowania jest dokładne badanie 
wszystkich zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego 
postępowania ze strony Firmy, jednego z jej 
pracowników lub partnerów biznesowych oraz 
podejmowanie adekwatnych działań, niezależnie 
od pozycji osób których one dotyczą. 

Standardowa droga zgłaszania tego typu spraw 
prowadzi poprzez przełożonych. Można również 
skontaktować się z Dyrektorem Personalnym, lub 
Korespondentem ds. Etyki. W danym kraju mogą 
być również dodatkowe osoby, do których można się 
zwrócić, takie jak przedstawiciele pracowników.

Za zapewnienie przestrzegania Kodeksu Etyki jest 
odpowiedzialny Prezes filii lub członek Komitetu 
Wykonawczego Grupy (w przypadku pracowników 
korporacyjnych lub strefowych). W razie konieczności 
możesz skontaktować się z tą osobą.

W wyjątkowych przypadkach, gdy Twoje zgłoszenie 
nie może zostać rozpatrzone w normalnym trybie, 
możesz skontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem 
ds. Etyki za pośrednictwem bezpiecznej witryny 
internetowej: www.lorealethics.com

Pracownicy, którzy w dobrej wierze zgłoszą 
wątpliwości tego typu, będą chronieni przed 
działaniami odwetowymi. Pracownik podejrzewający 
prowadzenie działań odwetowych względem swojej 
osoby musi natychmiast zgłosić ten fakt przy użyciu 
wyżej wymienionych metod.

„W dobrej wierze” oznacza, że przedstawione 
informacje w danym momencie były uważane za 
obszerne, prawdziwe i dokładne, nawet jeśli później 
udowodniono, że były błędne.

W przypadku podjęcia dochodzenia zapewniamy 
sprawiedliwe postępowanie z przestrzeganiem zasad 
poufności i domniemania niewinności. Wszelkie 
dochodzenia będą również zgodne z mającymi 
zastosowanie przepisami lokalnymi, w szczególności 
dotyczącymi rzetelności procesu.

Podczas rozwiązywania sprawy dotyczącej etyki, 
obowiązkowa jest pełna współpraca wszystkich 
osób powiązanych ze sprawą, a wszelkie informacje 
i dokumenty muszą być niezwłocznie przedłożone 
na pierwsze żądanie.

Osoba zamieszana w sprawę zostanie 
poinformowana o naturze postawionych jej 
zarzutów. W razie konieczności informacje mogą 
nie być przedstawione natychmiast, np. w celu 
sprawdzenia faktów, zabezpieczenia dowodów 
lub kontaktu z kompetentnymi władzami.

Wszystkie przekazywane informacje będą 
udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom, 
zarówno w celu zapewnienia rozwiązania sprawy, 
jak i podjęcia odpowiednich kroków.

Osobie, która zgłosiła dany problem przedstawimy 
wyniki dochodzenia w zakresie nie naruszającym 
wymogów prawnych lub innych klauzul poufności.

Wszystkie oskarżenia, które okażą się być oszczercze 
lub złożone w złej wierze mogą skutkować 
wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

MAM 
PROBLEM
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WSPÓŁPRACA

W FIRMIE

POSZANOWANIE

PRAWA I ZWYCZAJE LOKALNE

Oczekujemy, że wszyscy pracownicy i działy będą 
współpracować w atmosferze szacunku i otwartości. 

Promujemy pracę zespołową, a członkowie zespołu 
powinni dzielić zarówno jego sukcesy, jak i porażki.

Wszyscy powinniśmy starać się uznawać pomysły 
innych i doceniać ich wkład. Powinniśmy z uwagą 
słuchać siebie nawzajem i kiedy zaistnieje potrzeba 
dzielić się informacjami, pamiętając o przepisach 
dotyczących poufności, obowiązujących w Grupie. 

Brak szacunku, a w szczególności obelgi słowne, 
wulgarne gesty oraz rasistowskie, poniżające 
i seksistowskie komentarze są niedopuszczalne. 
Dyskredytowanie kolegów jest sprzeczne 
z wartościami GRUPY L’ORÉAL.

W ten sposób podtrzymujemy kulturę lojalności, 
zaufania, solidarności i szacunku do różnic 
kulturowych w naszych działaniach biznesowych.

POSZANOWANIE

PRAW CZŁOWIEKA

Czujemy się zobowiązani do przestrzegania 
i promowania Praw Człowieka, w szczególności 
poprzez odniesienie do Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. i Wytycznych ONZ 
dot. Biznesu i Praw Człowieka z dnia 16 czerwca 2011 r.  
Jesteśmy sygnotariuszem United Nations Global 
Compact od 2003 r. i wspieramy Wytyczne ONZ dot. 
Angażowania Kobiet.

Jesteśmy obecni w wielu krajach, a w szczególności 
jesteśmy wyczuleni na problemy wyszczególnione 
w fundamentalnych konwencjach Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (zakaz pracy przez dzieci 
i pracy pod przymusem, poszanowanie swobód 
związkowych), promowanie różnorodności, prawa 
człowieka, poszanowanie praw ludzi do korzystania 
z ich zasobów naturalnych oraz prawa do zdrowia.

L’ORÉAL przywiązuje szczególną wagę do ducha 
i litery prawa dotyczących standardów jakości, higieny 
i bezpieczeństwa, prawa pracy, środowiska, korupcji 
i prania brudnych pieniędzy, prywatności danych, 
opodatkowania, dokładności komunikowania informacji 
finansowych i innych oraz uczciwej konkurencji.

L’ORÉAL stara się promować te zasady wśród swoich 
partnerów biznesowych i stara się dopilnować, aby 
również przestrzegali tego prawa i przepisów.

W miarę możliwości, powinniśmy również upewnić 
się, że nasze postępowanie pozostaje w zgodzie z 
kulturą i obyczajem społeczności, z którą przyszło 
nam się kontaktować.

Mogą zaistnieć przypadki, gdy wskazówki niniejszego 
Kodeksu będą różnić się od lokalnego prawa 
lub zwyczajów danego kraju. W przypadku, gdy 
lokalne prawo lub zwyczaj wymaga zastosowania 
wyższych standardów niż te zawarte w Kodeksie, 
należy zawsze stosować się do praw i zwyczajów 
miejscowych. Jeśli natomiast stosowanie Kodeksu 
zapewnia wyższe standardy, powinien on być 
nadrzędny, chyba, że będzie to prowadzić do 
działań niezgodnych z prawem.
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BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
PRODUKTÓW

Bezpieczeństwo i jakość produktów od zawsze jest najważniejsza.
Wyjątkowa skuteczność, jakość i bezpieczeństwo naszych produktów ukazuje nasze oddanie i szacunek dla 
naszych konsumentów, utrzymuje ich zaufanie, stanowi fundament reputacji naszych marek i potwierdza, 
że L’ORÉAL pozostaje liderem w branży. Czujemy się zobowiązani do wprowadzania na rynek produktów, 
których skuteczność i bezpieczeństwo potwierdziły i zagwarantowały rygorystyczne metody oceny.
Wszyscy pracownicy L’ORÉAL biorący udział w opracowywaniu produktu, produkcji, marketingu i sprzedaży 
muszą dążyć do osiągnięcia najwyższej jakości produktu, począwszy od etapu jego koncepcji po jego 
dystrybucję, nawet po wprowadzeniu produktu na rynek.
 

Należy
+  Spełniać wszystkie wymogi państwowych 

i międzynarodowych przepisów i wytycznych,  
aby zapewnić zgodność z nimi naszych  
wszystkich produktów

+  Dbać o to, aby najwyższe standardy higieny 
i surowe kontrole jakości były stosowane na każdym 
etapie, począwszy od rozwoju, aż do produkcji 
i procesu dystrybucji

+  W przypadku zgłoszenia od konsumenta – poprosić 
o skontaktowanie się z odpowiednim Działem 
Konsumenckim, a jeżeli zgłoszenie będzie dotyczyć 
bezpieczeństwa lub zdrowia – niezwłocznie 
zawiadomić przełożonego lub Międzynarodowy 
Dział Nadzoru po Wprowadzeniu do Obrotu

Nie należy
-  Ograniczać swobodnej i otwartej wymiany opinii 

na temat bezpieczeństwa produktów, tak aby 
żaden problem z tym związany nie został pominięty

-  Ignorować jakichkolwiek problemów związanych 
z bezpieczeństwem produktu, kontrolą jakości 
i tolerancją produktów

-  Odpowiadać na pytania mediów (w tym pytania 
z mediów społecznościowych) dotyczące naszych 
produktów, jeżeli nie jesteśmy do tego przygotowani 
lub uprawnieni

Etyka?
1.1 - Pracuję na linii produkcyjnej. Zostały przeze mnie 
wykryte wadliwie wykończone towary. Maszyna może 
powodować problemy jakościowe. Wiem, że w takiej 
sytuacji powinniśmy wstrzymać produkcję, ale mój 
przełożony nie podjął żadnych działań. Wiem, że plan 
produkcji jest bardzo napięty. Czy należy mu zaufać 
i uznać, że wie, co robi, ignorując problem?

L’ORÉAL na każdym etapie produkcji przeprowadza 
kontrole jakości, aby upewnić się, że nasi konsumenci 
otrzymują produkt najwyższej jakości. Na pierwszym 
miejscu stawiamy jakość, nie zważając na plany 
produkcji. Należy bez wahania zatrzymać linię, otwarcie 
podzielić się problemem ze swoim przełożonym i wraz 
z resztą zespołu rozwiązać go przed wznowieniem 
produkcji.

1.2 - Otrzymaliśmy raport od naszego dostawcy 
dotyczący prawdopodobnego zanieczyszczenia 
ostatniej partii surowców. Produkty zawierające 

te surowce zostały już wysłane do naszego 
klienta, ale nie ma żadnego konkretnego dowodu 
zanieczyszczenia naszych produktów. Czy mamy 
obowiązek wycofać ze sprzedaży całą partię 
produktów?

W L’ORÉAL bezzwłocznie reagujemy na wszelkie 
wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa produktów. 
Należy natychmiast przedyskutować tę sprawę 
z przełożonym lub Menadżerem ds. Jakości.

1.3 - Przed chwilą zadzwonił konsument, który 
wybrał nieprawidłowy numer telefonu. Konsument 
zawiadomił o reakcji alergicznej po zastosowaniu 
jednego z naszych produktów. Co powinienem zrobić?

Należy podać temu konsumentowi prawidłowy numer 
telefonu specjalnej infolinii i zachęcić do niezwłocznego 
kontaktu. Ponadto należy osobiście przekazać tę 
informację do Działu Konsumenckiego. W L’ORÉAL, 
po szczegółowym zbadaniu ewentualnego związku 
przyczynowego z naszymi produktami, czasami 
możemy podjąć decyzję o zmianie składu produktu, 
aby skorygować pewne działania niepożądane, nawet 
jeśli są bardzo łagodne, aby zagwarantować naszym 
konsumentom możliwość korzystania z naszych 
produktów z pełnym zaufaniem.

1.4 - Często otrzymuję od rodziny i przyjaciół 
pytania dotyczące mojego udziału w badaniach 
na zwierzętach... Nie wiem, co mam im odpowiadać. 
Jakie podejście mam zastosować?

L’ORÉAL nie prowadzi już badań na zwierzętach 
swoich produktów i ich składników w żadnym miejscu 
na świecie. Ponadto L’ORÉAL nie zleca tych zadań 
innym firmom. Wyjątek stanowią wyłącznie badania 
na wniosek władz ze względów bezpieczeństwa lub w 
celach prawnych. W przypadku jakichkolwiek pytań na 
ten temat należy skontaktować się z Dyrektorem ds. 
Komunikacji Korporacyjnej. Pamiętaj: należy zachować 
ostrożność w dyskusjach na tematy poza swoją 
specjalizacją (zobacz rozdział „Reprezentowanie firmy”).

Osoby kontaktowe: Jeżeli będziesz mieć 
problem dotyczący jakości i/lub bezpieczeństwa 
produktów, nie ukrywaj tego. Porozmawiaj ze swoim 
przełożonym, Menadżerem ds. Jakości, Dyrektorem 
ds. Prawnych, Dyrektorem ds. Naukowych, 
Dyrektorem Personalnym lub Korespondentem 
ds. Etyki, aby uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz 
również rozdział „Mam problem: Otwarte Rozmowy”).

Jako firma
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Sukces naszych produktów jest oparty na ich rzeczywistych właściwościach i działaniu. Ta zasada jest 
najważniejsza dla pozyskania i utrzymania lojalności naszych klientów. Chcemy realizować odpowiedzialną 
komunikację przestrzegając skrajnie zróżnicowanych wymogów i życzeń konsumentów w skali światowej. Nie 
promujemy pojedynczego lub niemożliwego do osiągnięcia modelu piękna.
 

Należy

+  Przestrzegać procesów wewnętrznej kontroli reklam 
i oświadczeń o produktach, nawet gdyby miało to 
spowodować opóźnienie wprowadzenia produktu 
na rynek

+  Dbać o to, aby wszystkie materiały reklamowe 
i promocyjne oparte były na udowodnionym 
działaniu i odnośnych danych naukowych 
uzyskanych podczas badań konsumenckich 
i laboratoryjnych wykonanych zgodnie z naszymi 
dobrymi praktykami branżowymi.

+  Przekazywać uczciwy i prawdziwy opis naszych 
produktów oraz ich działania

+  Jasno wyrażać cel i właściwy sposób stosowania 
naszych produktów oraz dbać o ich prawidłowe 
zrozumienie przez klientów

+  Zapewnić promowanie przez nasze marki 
najróżnorodniejszych modeli piękna

 
+  Zachować należytą wrażliwość przewidując reakcje 

różnych grup religijnych, etnicznych, kulturowych 
i społecznych na nasze reklamy

+  Sprawdzać, czy nasze działania są zgodne z naszymi 
Zasadami Etyki, jeżeli promujemy produkty dla 
dzieci i ludzi młodych

+  Zachować szczególną czujność odnośnie warunków 
pracy dzieci, które mogą występować w naszych 
reklamach

+  Zachować ostrożność w przypadku wykorzystania 
zwierząt w naszych reklamach, a w szczególności 
nie odwoływać się do zagrożonych gatunków 
których warunki tresury w oczywisty sposób są nie 
do przyjęcia

+  Projektować nasze promocje sprzedażowe 
i operacje marketingu bezpośredniego w sposób 
umożliwiający łatwe zrozumienie warunków oferty 
przez konsumenta

+  Chronić dane osobowe naszych konsumentów 
(zobacz rozdział dotyczący ochrony prywatności 
i danych)

+  Unikać robienia lekceważących uwag na temat 
konkurencji (w tym nieprawdziwych opinii o ich 
produktach i usługach)

Nie należy

-  Dążyć do wykorzystania bezkrytyczności oraz braku 
wiedzy i doświadczenia konsumentów

-  Zapewniać w naszych reklamach, że stosowanie 
naszych produktów umożliwi uzyskanie większego 
statusu zawodowego lub społecznego oraz że 
nasze produkty są niezbędne w przezwyciężaniu 
problemów natury osobistej i uzyskiwaniu 
społecznej akceptacji

-  Podważać godności człowieka w naszych reklamach 
lub popierać poniżających stereotypów

-  Zamieszczać reklam w określonych mediach lub 
programach, które przyciągają odbiorców poprzez 
przemoc, seksizm lub podżeganie do nienawiści 
przeciwko jakiejkolwiek osobie. Takie strategie są 
sprzeczne z Zasadami Etyki L’ORÉAL

-  Pozwalać na występowanie dzieci w reklamach 
produktów, które nie zostały przebadane pod kątem 
stosowania u dzieci, chyba, że reklama jasno informuje 
o tym, że produkt nie jest zalecany dla dzieci

-  Kierować reklam i promocji do bardzo 
małych dzieci, z wyjątkiem środków ochrony 
przeciwsłonecznej i higieny

-  Rozmyślnie wyolbrzymiać deklaracji stosowanych 
w naszej komunikacji, włączjąc w to deklaracje 
środowiskowe i społeczne

-  Gromadzić informacji do celów marketingu 
behawioralnego bez uprzedniego poinformowania 
użytkowników Internetu (np. wykorzystanie plików 
cookie)

REKLAMA

I MARKETING
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Jako firma

Etyka?
2.1 - Koleżanka pokazała mi propozycję materiału 
reklamowego balsamu do ciała, w którym występuje 
młoda i niezwykle chuda modelka. Moim zdaniem jest 
to co najmniej w złym guście, a mogłoby doprowadzić 
do oskarżenia nas o zachęcanie dziewcząt do głodzenia 
się w pogoni za takim niezdrowo chudym wyglądem. 
Koleżanka powiedziała, że jestem przewrażliwiony i że 
projekt graficzny tego materiału został już przesłany 
do aprobaty. Czy mogę coś na to poradzić?

Nasze reklamy i promocje są tworzone pod kątem 
maksymalnego wpływu na docelową grupę odbiorców. 
Dlatego też musimy brać odpowiedzialność za 
wszelkie treści komunikowane bezpośrednio lub 
pośrednio. Narasta zaniepokojenie zaburzeniami 
odżywiania wśród młodych kobiet i związanymi z tym 
zagrożeniami zdrowotnymi. Należy wziąć to pod uwagę 
decydując się na określoną kampanię reklamową. Nie 
pracujemy świadomie z modelami poniżej 16 roku 
życia, z wyjątkiem reklam szczególnych produktów, 
takich jak produkty ochrony słonecznej dla dzieci, 
oraz z wykazującymi poważne zaburzenia odżywiania. 
Powinniśmy również unikać reklam promujących środki 
farmaceutyczne, alkohol i palenie. Powinieneś zachęcić 
koleżankę do uzyskania obiektywnej opinii. Możesz 
również zgłosić tę sprawę swojemu przełożonemu.

2.2 - W reklamie produktu do stylizacji włosów 
modelka będzie nosić perukę z naturalnych włosów, 
a ponadto użyjemy programu photoshop, ponieważ 
ma ona plamki na skórze. Czy jest to akceptowalne 
w ramach szczerości naszych zasad?

Niewielki retusz jest czasem konieczny ze względów 
technicznych, ale nie powinno to wprowadzać w błąd 
oceny skuteczności działania reklamowanego produktu. 
Wykorzystanie peruki z naturalnych włosów jest 
dopuszczalne, ponieważ jest to reklama produktu do 
stylizacji włosów, który nie jest związany ze zwiększaniem 
objętości włosów. Istotne jest wykorzystanie peruki 
wykonanej z naturalnych włosów oraz koloryzowanej 
i stylizowanej przy użyciu reklamowanych produktów. 
Należy jednak zachować ostrożność w sprawie 
pochodzenia włosów użytych do wykonania peruki, 
ponieważ może to być czasem kontrowersyjne.

2.3 - Właśnie opracowuję program marketingu 
nowego produktu. Menadżer działu Badań i Innowacji 
stwierdził, że produkt ten jedynie „redukuje 
zmarszczki”, natomiast mój przełożony polecił mi 
mówić, że „usuwa zmarszczki”. Niepokoi mnie to, że 
nie jest to do końca prawdą. Co powinienem zrobić? 

Działamy zgodnie ze Skonsolidowanym Kodeksem 
Międzynarodowej Izby Handlowej dotyczącym 
praktyk komunikacji w reklamie i biznesie oraz Kartą 
Odpowiedzialnej Reklamy i Zasadami Przewodnimi 
Stowarzyszenia Cosmetics Europe w zakresie 
reklamy i oświadczeń marketingowych. Agresywne 
metody sprzedaży naszych produktów, przypisujące 
im wyolbrzymione lub przesadzone właściwości, 
są nieuczciwe i prowadzą do utraty zaufania wśród 
naszych stałych konsumentów oraz mogą być uznane 
za wprowadzające w błąd. Jeśli produkt nie usuwa 
zmarszczek, to nie należy twierdzić, że tak jest.

2.4 - Chcę uwzględnić w reklamie informację 
o braku heksaflorofenu w produkcie, co nie jest 
zaskakujące, ponieważ stosowanie tego składnika 
jest prawnie zabronione. brzmi to jednak atrakcyjnie 
dla konsumentów. Moi znajomi uważają, że może to 
spowodować mylne wnioski dotyczące właściwości 
produktu. Kto ma rację?

Nie możemy dopuścić, aby ludzie myśleli, że nasze 
produkty wykazują szczególne właściwości, podczas 
gdy właściwości te są efektem przestrzegania prawa. 
Wprowadziłoby to naszych klientów w błąd. Twoi 
znajomi mają rację.

2.5 - Obecnie pracuję nad reklamą, której treść jest 
powiązana ze sprawami religijnymi. Konsumenci, do 
których jest skierowana ta reklama prawdopodobnie 
polubią jej prowokacyjny styl i wydaje mi się, że nie 
powinna ona obrazić nikogo w moim kraju. Jednakże 
mam znajomego z zagranicy, który uważa ją za 
niestosowną. Co powinienem zrobić?

Powinniśmy oceniać swoje reklamy nie tylko z punktu 
widzenia docelowych konsumentów, ale również 
z punktu widzenia ogółu społeczeństwa. Nasze reklamy 
są oglądane przez dużo więcej osób, niż tylko przez 
docelowych odbiorców. Powinniśmy również uwzględnić 
fakt, że prowadzimy działalność na międzynarodowym 
rynku i nie korzystać z motywów, które mogą zostać 
uznane za akceptowalne w jednym kraju, ale również za 
skrajnie szokujące w innym spośród krajów, w których 
prowadzimy naszą działalność. Ponadto nie powinniśmy 
korzystać z obrazów, symboli i tematów, które mogą 
zostać uznane za niepotrzebnie obraźliwe, poniżające 
lub lekceważące religię, narodowość, kulturę, grupę 
mniejszościową lub niepełnosprawność. Najlepszym 
wyjściem jest uzyskanie obiektywnej opinii (szczególnie 
za pośrednictwem panelu) przed zaakceptowaniem 
tej reklamy i zwrócenie uwagi na sposób jej 
rozpowszechniania.

2.6 - Popularna marka odzieży dla dzieci wprowadza 
na rynek serię sukienek dla dziewczynek i chce 
zakupić błyszczyki do ust w celu oferowania ich jako 
prezent dla swoich klientów przy zakupie określonej 
liczby produktów. To dobra sposobność, prawda?

Prowadzone są coraz liczniejsze debaty nad 
podkreślaniem płciowości małych dzieci. Pomimo, 
że małe dzieci od zawsze starają się naśladować 
dorosłych, szczególnie poprzez ubiór oraz stosowanie 
makijażu i perfum, naszym zdaniem powinno to 
nadal mieć charakter zabawy, a więc nie powinniśmy 
zachęcać dzieci do codziennego stosowania 
kosmetyków innych niż te przeznaczone do higieny 
osobistej i ochrony przed słońcem. Dlatego lepiej jest 
unikać powiązań naszych marek z obiektami, tematami 
i wydarzeniami skierowanymi do małych dzieci. 
Przykładowo, nie dostarczamy produktów na konkursy 
piękności typu „Mini-Miss”.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem 
związany z reklamą lub marketingiem, nie ukrywaj 
tego. Porozmawiaj ze swoim Menadżerem, 
swoim Dyrektorem ds. Prawnych, Dyrektorem 
Personalnym lub Korespondentem ds. Etyki; aby 
uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz również rozdział 
„Mam problem: Otwarte Rozmowy”).
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Należy
+  Dobierać dostawców w drodze otwartego przetargu; 

dbać o to, aby wszystkie oferty zostały porównane 
i rozważone uczciwie i bezstronnie

+  Dbać o to, aby przetarg przebiegał w atmosferze 
jawności, a odrzuceni oferenci otrzymali uczciwą 
i taktowną odpowiedź w oparciu o obiektywne 
elementy

+  Zapewnić, aby nasze oczekiwania w zakresie etyki 
były zrozumiane i szanowane przez wszystkich 
dostawców, niezależnie od ich lokalizacji

+   Wspierać dostawców w spełnianiu oczekiwań 
L’ORÉAL 

+   Uiszczać płatności dostawcom terminowo i zgodnie 
z uzgodnionymi warunkami, chyba, że wystąpią 
uzasadnione powody do ich wstrzymania, np. brak 
dostawy zamówionych towarów

+  Dbać o to, aby nasi dostawcy nie byli przesadnie 
uzależnieni ekonomicznie od działalności Grupy 
L’ORÉAL

+  Chronić poufne informacje dostawców równie 
skutecznie, jak swoje własne

Nie należy
-  Narzucać dostawcom nieuczciwe warunki (takie jak 

warunki płatności, terminy...)

-  Kontynuować współpracy z dostawcą wielokrotnie 
odstępującym od spełnienia wymogów L’ORÉAL 
lub nie przestrzegającym naszych Zasad Etyki, 
w szczególności w zakresie praw człowieka i/lub 
przeciwdziałania korupcji

Etyka?
3.1 - Staram się znaleźć nowego dostawcę materiałów 
biurowych. Oferta pierwszego, z którym się 
skontaktowałem jest dobra, ale cena usług jest 
wysoka. Następna oferta jest nieco gorsza, ale tańsza 
(głównie dlatego, że dostawca obniżył ją specjalnie, 
aby nawiązać współpracę z Grupą L’ORÉAL). Czy 
mogę wspomnieć pierwszemu z nich o tej niższej 
cenie, aby skłonić go do obniżenia jego ceny?

Możesz wspomnieć pierwszemu dostawcy w bardzo 
ogólny sposób, że ktoś inny oferuje lepszą cenę, ale 
bez ujawniania tożsamości i ceny drugiego dostawcy. 
W przeciwnym wypadku, pierwszy dostawca zostałby 
poinformowany o polityce cenowej konkurenta, co byłoby 
nieetyczne, a w wielu krajach niezgodne z prawem.

3.2 - Znalazłem bardzo wartościowego dostawcę, 
ale jest on zupełnie nowy na rynku i L’ORÉAL jest na 
razie jego jedynym klientem. Czy mogę skorzystać 
z jego oferty?

Tak. Nie ma powodu, aby nie pomóc nowemu dostawcy 
w rozwoju jego firmy. Jednakże należy zawrzeć umowę 
tymczasową i poinformować dostawcę, że powinien 
znaleźć innych klientów w określonym terminie. 
Jeśli jego usługi są naprawdę dobre, nie powinno to 
stanowić problemu. Jeżeli w terminie obowiązywania 
umowy dostawca nie znajdzie innych klientów, należy 
rozważyć nawiązanie współpracy z innymi dostawcami.

3.3 - Dostałem nieoficjalną informację, że jeden 
z naszych zagranicznych dostawców został 
oskarżony o korzystanie z pracy przymusowej i toczy 
się przeciwko niemu postępowanie w tej sprawie. 
Sam dostawca nie poinformował mnie o tym, 
a przeprowadzone wcześniej inspekcje nie dały 
powodu do niepokoju. Czy zignorować te doniesienia?

Nie. Należy zbadać tę sprawę, prosząc dostawcę 
o informacje. Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, 
trzeba rozważyć włączenie ich do programu Kontroli 
Warunków Zatrudnienia L’ORÉAL, co pociągnie za 
sobą wysłanie na miejsce niezależnego kontrolera 
do weryfikacji warunków zatrudnienia pracowników, 
zbadania warunków pracy i innych okoliczności. Jeżeli 
kontrola wykaże elementy wymagające usprawnienia, 
poinformujemy o tym dostawcę i poprosimy o zgodę 
na realizację planu działań korygujących. Oczywiście, 
w przypadku poważnego braku zgodności z naszymi 
standardami uznanego za niemożliwy do niezwłocznego 
poprawienia lub w przypadku braku takiej poprawy 
konieczne będzie zakończenie współpracy z dostawcą.

 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: 
przeczytaj dokumenty „Nasze zasady zakupów” 
i „Dostawcy/podwykonawcy i kwestia pracy dzieci”. 

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem związany  
z doborem lub traktowaniem dostawców, nie 
ukrywaj tego. Porozmawiaj ze swoim przełożonym, 
Menadżerem ds. Zakupów, Dyrektorem 
Personalnym lub Korespondentem ds. Etyki, aby 
uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz również rozdział 
„Mam problem: Otwarte Rozmowy”).

Relacje L’ORÉAL z dostawcami to coś więcej niż tylko zakup i dostarczanie towarów i usług. Mają one 
zasadnicze znaczenie dla trwałego sukcesu naszej firmy. Jakość naszych relacji z dostawcami jest ważna dla 
wizerunku naszej firmy. Szczególną uwagę należy zwrócić na system doboru dostawców i ich wywiązywanie 
się ze zobowiązań biznesowych.
Jesteśmy dumni z naszej reputacji współpracy z dostawcami opartej na otwartości i wzajemnym wspieraniu. Nasze 
relacje oparte są na zasadach bezstronności, uczciwości i lojalności.Szanujemy ich niezależność i odrębność. 
L’ORÉAL nie zamierza wykorzystywać swej pozycji rynkowej do uzyskania preferencji w traktowaniu.
 

 WYBÓR

I UCZCIWE TRAKTOWANIE 
DOSTAWCÓW
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Szanujemy wszystkie podmioty funkcjonujące w sferze naszych działań biznesowych, również naszych 
konkurentów. Traktujemy ich tak, jak chcielibyśmy sami być traktowani. Pozycja lidera w przemyśle 
kosmetycznym nakłada obowiązek dawania dobrego przykładu w tej branży. 
W naszym interesie leży, aby pracować w przemyśle, gdzie szanuje się dobre praktyki biznesowe. Czyni to naszą 
pracę łatwiejszą i zwiększa zaufanie naszych klientów. Dzielenie się z konkurencją informacjami wszelkiego 
rodzaju, takimi jak ceny, koszty czy plany marketingowe prowadzić może do zmowy cenowej, podziału 
terytorialnego lub innych rodzajów manipulacji i wypaczenia zasad wolnego rynku. W większości krajów 
obowiązują bardzo surowe prawa w tej dziedzinie, musimy więc być ich świadomi i postępować zgodnie z nimi.

Jako firma

Należy
+  Natychmiast zawiadamiać przełożonych 

o niezamierzonym pozyskaniu lub wykorzystaniu 
informacji zastrzeżonych lub poufnych dotyczących 
konkurencji i prawnie stanowiących własność tylko 
konkurencji lub osób trzecich

+  Unikać umyślnego działania na rzecz blokowania 
dostępu konkurencji do źródeł zaopatrzenia lub 
komercyjnych rynków zbytu

+   Uniemożliwiać nowym pracownikom L’ORÉAL 
ujawnianie poufnych informacji o firmach 
konkurencyjnych, w których wcześniej pracowali

+  Unikać jakichkolwiek lekceważących uwag na temat 
konkurencji (w tym nieprawdziwych opinii o ich 
produktach i usługach)

Nie należy
-  Byc w kontakcie z konkurentami gdy omawiane są 

sprawy poufne

-   Nakłaniać klientów lub dostawców do 
rozwiązywania umów z konkurentami

-   Zawierać umów handlowych na wyłączność 
(np. umowy narzucające firmom kupno lub 
sprzedaż wyłącznie dla Grupy L’ORÉAL) 
bez uprzedniej porady prawnej

-  Uzyskiwać informacje o konkurencji w sposób 
niezgodny z prawem, a robiąc to, ukrywać 
fakt bycia pracownikiem Grupy L’ORÉAL

-   Narzucać kontraktów, które łączą różne produkty 
i usługi (np. takich, które wymagają od kupującego 
obowiązkowego zakupu drugiego produktu, 
„związanego” z tym, który chce nabyć) oraz 
unikać stosowania pakietów lojalnościowych 
bez uprzedniego uzyskania porady prawnej 

-   Wpływać na politykę cenową naszych klientów

Etyka?
4.1 - Na pokazie handlowym spotkałem niedawno 
przedstawiciela konkurencyjnej firmy. Przy kieliszku 
w barze wspomniał, że jego firma zamierza wkrótce 
podnieść ceny kilku kluczowych produktów. Jest to 
bardzo przydatna wiadomość! Komu ją przekazać, 
abyśmy mogli w pełni ją wykorzystać?

Nie udzielamy i nie wymieniamy informacji na temat 
cen i ofert z konkurencją. Dotyczy to również polityki 
cenowej, upustów, promocji, tantiem, poręczeń oraz 

warunków sprzedaży. Jeśli konkurent sam wychodzi 
z tego typu informacjami, należy taktownie, ale 
niezwłocznie zakończyć rozmowę i zawiadomić 
o wszystkim przełożonych i dział prawny. Oczywiście 
nie należy również udostępniać takich informacji innym 
osobom. Wymiana informacji mogła być poczyniona 
w dobrej wierze, może jednak nasunąć podejrzenie 
zmowy cenowej lub manipulacji, co jest nieetyczne,  
a w większości krajów nielegalne.

4.2 - L’ORÉAL wchodzi w skład Krajowego 
Stowarzyszenia Produktów Profesjonalnych, w którym 
pełnię funkcję przedstawiciela Firmy w Komitecie 
ds. Handlu. Po jednym z comiesięcznych spotkań 
Komitetu kolega reprezentujący znaną konkurencyjną 
firmę zasugerował wszystkim spotkanie w restauracji 
celem pogłębienia znajomości i porozmawiania „na 
luzie” Co powinienem zrobić?

Odrzuć zaproszenie i natychmiast zwróć się do 
Działu Prawnego. Mamy obowiązek przestrzegania 
członków stowarzyszenia o takich spotkaniach 
„na luzie”. Pamiętaj, że kontakty z konkurentami 
muszą być prowadzone w drodze wyjątku i być 
ograniczone do tematów ogólnych, nieistotnych 
i pozostających poza obszarami działania. Należy 
unikać kontaktów nieoficjalnych i spotkań towarzyskich 
z udziałem przedstawicieli konkurencji. Jeśli podczas 
zatwierdzonego „oficjalnego” spotkania z konkurentami 
zauważymy, że zaczęto rozmawiać o kwestiach 
wrażliwych, należy opuścić zebranie, prosząc 
o odnotowanie wyjścia w protokole.

4.3 - Dotarła do mnie wiadomość, że jeden z naszych 
głównych konkurentów zamierza w niedługim czasie 
wprowadzić na rynek nowy produkt, co mogłoby 
mieć poważne następstwa dla naszej strategii 
sprzedaży i marketingu. Koniecznie musimy się 
czegoś więcej na ten temat dowiedzieć, bez względu 
na koszty. Biorąc pod uwagę, że jest to niesłychanie 
ważne, czy można by wynająć kogoś, kto pogrzebie 
w śmieciach tej firmy i spróbuje coś znaleźć?

Nie. Takie zachowanie jest absolutnie nieetyczne 
i mogłoby w poważny sposób naruszyć naszą opinię 
firmy uczciwie prowadzącej interesy. L’ORÉAL nigdy 
tak nie postępuje. Informacje o konkurencji zbierać 
możemy jedynie za pomocą środków zgodnych 
z prawem. Wolno nam badać konkurencyjne produkty 
i korzystać z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak 
ulotki promocyjne, raporty roczne, stoiska na pokazach 
handlowych i zbiorcze dane dotyczące zakładów 
przemysłowych, które nie ujawniają szczegółowych 
informacji na temat firmy.

UCZCIWA

KONKURENCJA



Nasz sposób działania

15

4.4 - Podczas wizyty u klienta, przekazał on 
informacje dotyczące rekomendowanych cen 
konkurentów, jak również ich plany wprowadzania 
produktów na rynek. Czy mam również poprosić 
go o wewnątrzfirmowe ustalenia dotyczące 
wprowadzania tych produktów na rynek?

Nie należy pozyskiwać istotnych informacji 
niepublicznych dotyczących konkurentów 
(ceny, wprowadzanie produktów na rynek, udziały 
rynkowe, budżet reklam itp.) bezpośrednio od samych 
konkurentów lub pośrednio od naszych klientów. 
Takie działania stanowią ryzyko zarówno dla Grupy 
L’ORÉAL, jak i klienta.

4.5 - Pół roku temu przyjąłem do pracy osobę, 
która kiedyś pracowała dla konkurencji. Zdobyła 
tam bardzo wartościową wiedzę na temat badań 
w obszarze mającym dla nas zasadnicze znaczenie. 
Jej doświadczenie było jednym z głównych 
powodów, dla których ją zatrudniłem. Oczywiście 
bardzo uważałem, aby nie przekazywała nam 
żadnych informacji poufnych, ale jest chyba jakiś 
okres, po upływie którego można swobodnie dzielić 
się zdobytą wiedzą? W przeciwnym wypadku cała ta 
idea poufności przybrałaby skrajną postać, czyż nie?

Nie. Nie ma czegoś takiego jak określony czas ochrony 
informacji poufnych. Należy zatrudniać pracowników 
z myślą o badaniach, które będą w stanie wykonać dla 
nas, a nie tych, które wykonywali kiedyś dla konkurencji. 
Być może byłoby nawet lepiej przenieść takiego 
pracownika do innego działu, gdzie nikt nie będzie go 
zachęcał lub na niego naciskał, aby dzielił się poufnymi 
wiadomościami.

 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
przeczytaj „Jak konkurujemy”.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem związany 
z konkurencją, nie ukrywaj tego. Porozmawiaj 
ze swoim przełożonym, Dyrektorem ds. Prawnych, 
Dyrektorem Personalnym lub Korespondentem 
ds. Etyki, aby uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz 
również rozdział „Mam problem: Otwarte Rozmowy”).
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Jako lider w branży kosmetyków, musimy zwracać szczególną uwagę na konflikty interesów. Należy unikać 
sytuacji, w których osobiste interesy mogłyby wejść w konflikt z interesami GRUPY L’ORÉAL.
Nawet ewentualny konflikt może zaszkodzić reputacji L’ORÉAL - jak również reputacji pracowników. Złotą 
zasadą w rozwiązywaniu konfliktów wszelkiego typu, a nawet potencjalnych konfliktów jest całkowite 
ujawnienie wszystkich faktów. Pozwala to na prawidłowe zbadanie wszystkich spraw.
 

Należy
+  Informować przełożonych o potencjalnym konflikcie 

interesów, który mógłby wpłynąć na nasz osąd 
lub działania, czy choćby stwarzać pozory takiego 
wpływu (na przykład, w przypadku zatrudnienia 
członka rodziny przez dostawcę) lub o zajmowaniu 
jakiejkolwiek posady, angażowania się lub 
inwestowania w działalność organizacji będącej 
konkurentem, klientem, dostawcą lub jakimkolwiek 
innym partnerem biznesowym L’ORÉAL, jeśli 
zajmowane stanowisko pozwala wpływać na 
stosunki biznesowe

Nie należy
-  Ukrywać jakichkolwiek informacji lub konfliktów 

interesów

Etyka?
5.1 - Kuzyn jednego z moich kolegów został naszym 
pracownikiem, a mój stary przyjaciel szkolny właśnie 
zaczął pracować ze mną. Niepokoi mnie nieco, że 
ktoś mógłby dopatrzyć się tu konfliktu interesów. 
Czy zasady, o których mowa, odnoszą się tylko do 
najbliższej rodziny, czy też stosują się również do 
tej sytuacji?

Odpowiedź jest prosta: jeśli wzajemne relacje mogłyby 
wpłynąć na obiektywność podejmowanych decyzji, 
należy zastosować się do powyższych zasad i poprosić 
o wskazówki. Fakt, że członek rodziny lub przyjaciel 
kandydata już pracuje w L’ORÉAL, nie ma znaczenia dla 
oceny wartości danej osoby starającej się o stanowisko 
w Firmie. Należy natomiast dołożyć wszelkich starań, 
aby wysokość pensji i ocena pracy takiej osoby były 
ustalane przez niezależną osobę, i aby sytuacja była 
stale monitorowana pod kątem przestrzegania zasady 
obiektywizmu i równego traktowania wszystkich 
pracowników.

5.2 - Jakość pracy jednego z dostawców GRUPY 
L’ORÉAL zrobiła na mnie duże wrażenie i chciałbym 
zainwestować w tę firmę. Czy zachodzi tutaj konflikt 
interesów?

Nawet, jeśli doszłoby jedynie do zaangażowania 
finansowego, mógłby wystąpić konflikt interesów. 
Zależy to od pozycji danej osoby w L’ORÉAL, jej 
wpływu na decyzje dotyczące zakupu, wysokości 
zainwestowanej kwoty i faktu, czy L’ORÉAL jest 
ważnym klientem danej firmy. Jedynym sposobem 
sprawdzenia, czy taka sytuacja jest do zaakceptowania, 
jest szczera rozmowa na ten temat z przełożonym.

5.3 - Mój syn jest właścicielem hotelu o wysokim 
standardzie, z którego korzysta wiele firm w okolicy 
organizujących przyjęcia służbowe i spotkania. 
Byłoby to bardzo odpowiednie miejsce również na 
nasze wydarzenie. Biorąc pod uwagę to, że cena 
i jakość wypadają korzystnie na tle innych ofert, 
czy coś stoi na przeszkodzie temu, abym dokonał 
rezerwacji?

Zważywszy na to, że cena jest konkurencyjna, a miejsce 
popularne, można zgodzić się na to, aby Firma 
organizowała tam swoje spotkania. Nie powinna jednak 
o tym decydować osoba spokrewniona z właścicielem 
hotelu, ponieważ w takim przypadku zachodzi 
oczywisty konflikt interesów. Tak jak we wszystkich 
przypadkach, gdy obecny lub potencjalny dostawca lub 
inny partner biznesowy jest członkiem bliskiej rodziny 
pracownika, należy zgłosić tę sprawę przełożonemu. 
Przełożony podejmie wówczas odpowiednie kroki, aby 
uniknąć stawiania kogokolwiek w niezręcznej sytuacji.

5.4 - W czasie wolnym od pracy pełnię funkcję 
Wiceprezesa Krajowego Stowarzyszenia 
Konsumentów. Zajmuję to stanowisko od lat. 
Niedawno dowiedziałem się, że Stowarzyszenie 
planuje lobbować na rzecz zmian prawnych, które 
mogą spowodować pewne problemy dla GRUPY 
L’ORÉAL. Co powinienem zrobić?

L’ORÉAL szanuje prywatność pracowników 
i przychylnie patrzy na ich zaangażowanie w sprawy 
społeczne, pracę na rzecz stowarzyszeń lub 
instytucji charytatywnych. Należy jednak informować 
przełożonych o członkostwie lub zaangażowaniu 
w pracę takich organizacji, jeśli pracownik czuje, że 
występuje lub może wystąpić sprzeczność interesów 
z L’ORÉAL. Bezpośredni przełożony lub Dyrektor 
Personalny może doradzić, jak postąpić w danym 
przypadku. W tej konkretnej sytuacji roztropnym byłoby 
poinformowanie również kolegów w Stowarzyszeniu 
i wycofanie się z udziału w tej konkretnej kampanii 
lobbingowej.

5.5 - Moja żona pracuje w firmie konkurencyjnej 
wobec L’ORÉAL. Nie rozmawiamy w domu o pracy 
i nie wydaje mi się, aby Firmę mogło interesować 
życie zawodowe mojej żony. Niektórzy koledzy 
sugerują jednak, że jestem w niezręcznej sytuacji. 
Co powinienem zrobić?

Taka sytuacja może stwarzać pozory istnienia konfliktu 
interesów. Pracownik, aby chronić zarówno siebie, jak 
i Firmę, powinien poinformować o zaistniałej sytuacji 
swoich przełożonych albo Dyrektorem Personalnym. 
Oprócz tego małżonkowie powinni zadbać o to, aby 
poufne i zastrzeżone informacje dotyczące obu firm  
były odpowiednio chronione.

Jako firma

KONFLIKT

INTERESÓW
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5.6 - Członek mego zespołu spotyka się ze swoją 
sekretarką od kilku miesięcy. Zachowywali się bardzo 
dyskretnie w pracy, ale i tak się to wydało. Oficjalnie 
nic o tym nie wiem. Zaczęły szerzyć się różnego 
rodzaju plotki. Oczywiście, dbam o to, aby nie doszło 
do faworyzowania kogokolwiek, ale co będzie, jeśli 
się rozstaną i zrobi się bardzo nieprzyjemnie? Czy 
powinienem coś zrobić w tej sprawie, a jeśli tak, to?

To bardzo delikatna sytuacja. L’ORÉAL szanuje życie 
prywatne pracowników, nie ma więc potrzeby, abyśmy 
wiedzieli o ich sprawach sercowych. Wykazujemy 
jednak zrozumiałe zainteresowanie ich relacjami 
zawodowymi, szczególnie gdy jedna z osób zajmuje 
stanowisko nadrzędne względem drugiej osoby. 
Opisana sytuacja nie jest właściwa, zachodzi bowiem 
konflikt interesów. Przełożony nie może obiektywnie 
oceniać swoich podwładnych, jeśli jest zaangażowany 
uczuciowo. Należy skonsultować się ze swoim 
przełożonym lub Dyrektorem Personalnym, aby omówić 
sposób postępowania. Najlepszym rozwiązaniem 
byłoby, gdyby jedna z tych osób zmieniła pracę i 
należy dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do 
tego skutecznie, lecz z zachowaniem odpowiedniej 
taktowności. Zależnie od faktów i okoliczności, może to 
być również przypadek molestowania seksualnego.

5.7 - Czy pracownik Grupy L’ORÉAL może prowadzić 
własny blog dotyczący piękna?

Przypadek prowadzenia przez pracownika Grupy 
L’ORÉAL bloga o tej tematyce jest skomplikowany, 
ponieważ nie może krytykować naszych produktów 
ze względów lojalnościowych, ale również nie może 
krytykować produktów naszych konkurentów ze 
względu na zasady fair play. Takie blogi są interesujące 
wyłącznie gdy odzwierciedlają opinie rzeczywistych 
konsumentów. Nie możemy dopuścić do otwartego 
krytykowania i posądzania o wpływanie na opinie lub 
brak przejrzystości naszej firmy.

 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
przeczytaj zasady opisujące „Zatrudnianie członków 
rodziny i znajomych”.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem 
związany z konfliktem interesów, nie ukrywaj tego. 
Porozmawiaj ze swoim przełożonym, Dyrektorem 
Personalnym lub Korespondentem ds. Etyki, 
aby uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz również 
rozdział „Mam problem: Otwarte rozmowy”).
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Wymiana prezentów i udział w imprezach sponsorowanych mogą pomagać budować wzajemne zrozumienie 
i poprawiać stosunki w pracy, ale mogą również powodować konflikt interesów pomiędzy korzyścią osobistą 
a obowiązkiem służbowym. W sytuacjach otrzymywania lub wręczania prezentów lub propozycji udziału w 
imprezach sponsorowanych, „złotą zasadą jest pełna jawność względem przełożonych, nieprzekraczanie 
granic rozsądku i rozpatrzenie sprawy z punktu widzenia szerszego kręgu społeczeństwa.
 

Należy
+  Dbać o to, aby wszystkie proponowane prezenty 

i zaproszenia na imprezy sponsorowane były stosowne 
i zgodne z Zasadami Etyki GRUPY L’ORÉAL

+  Dbać o to, aby nawiązując nowe kontakty handlowe 
wszystkie strony od samego początku były 
świadome obowiązujących w Grupie wytycznych 
postępowania dotyczących prezentów i imprez 
sponsorowanych. Należy również zapoznać się 
z polityką naszych partnerów w tej kwestii. Takie 
postępowanie pozwala uniknąć wielu nieporozumień

+  Natychmiast zgłaszać przełożonym każdy fakt 
otrzymania prezentu lub zaproszenia, a w razie 
konieczności przestrzegać wewnętrznych procedur 
ujawniania informacji

Nie należy
-  Przyjmować prezentów lub propozycji udziału 

w imprezie chyba że propozycje mają wartość 
czysto symboliczną

-  Przyjmować lub wręczać prezentów w postaci pieniędzy 

Etyka?
6.1 - Czy wolno mi zaproponować klientowi Grupy 
L’ORÉAL bilety na koncert, na który nie mogę się 
wybrać?

Ktoś z Grupy L’ORÉAL musi być obecny i być w stanie 
poprowadzić rozmowy biznesowe podczas takiego 
spotkania. Ta zasada odnosi się również do przyjmowania 
zaproszeń od dostawców. Jest to dopuszczalne jedynie 
wtedy, gdy impreza jest uzasadniona, typowa i przyjęta w 
kontaktach biznesowych, a strona zapraszająca jest obecna.

6.2 - Właśnie podpisaliśmy ważną umowę z nowym 
klientem. Mój Menadżer ds. Sprzedaży zasugerował 
zaproszenie go do klubu, aby uczcić wydarzenie. 
Myślałem, że to dobry pomysł - dopóki nie 
dowiedziałem się, że chodzi o klub ze striptizem! 
Czuję się naprawdę niezręcznie proponując tego typu 
rozrywkę. Czy jestem przewrażliwiony?

Rodzaje rozrywki proponowanej klientom powinny być 
sensowne, a także możliwe do zaakceptowania przez 
wszystkie osoby. Wybór tego rodzaju klubu nie tylko 
nie pasuje do WIZJI GRUPY L’ORÉAL, ale również 
może sprawić, że klient poczuje się bardzo niezręcznie, 
nie wspominając o członkach Waszego zespołu, dla 
których tego typu „rozrywka” może być odpychająca. 
Należy zachęcić Menadżera ds. Sprzedaży do wyboru 
stosowniejszej propozycji. Na dłuższą metę będzie 
to działać na korzyść Firmy.

6.3 - Jeden z dostawców chcąc pozbyć się 
przestarzałych produktów zaproponował 15% zniżkę 
specjalnie dla mnie. Czy mogę to przyjąć?

Należy poinformować menedżera o zniżkach 
oferowanych przez dostawcę, z wyjątkiem zniżek 
ustalonych wcześniej z dostawcami przez L’ORÉAL.

6.4 - Do moich obowiązków należy organizowanie 
licznych spotkań biznesowych, wyjazdów służbowych 
i konferencji. Hotel, w którym często rezerwuję 
pokoje dla pracowników L’ORÉAL, zaproponował 
mi darmowy weekend z okazji rocznicy ślubu moich 
rodziców. To bardzo miły gest. Czy mogę to przyjąć?

Nie. Nawet jeśli przyjęcie podarunku nie daje osobistych 
korzyści, sprawi jednak, że trudniej będzie w przyszłości 
zachować bezstronność w trakcie załatwiania rezerwacji 
hotelowych dla Grupy L’ORÉAL. Nawet ewentualny 
konflikt interesów jest niepożądany i należy mu zapobiec, 
grzecznie odmawiając przyjęcia propozycji i wyjaśniając 
powody takiej decyzji.

6.5 - Dostawca właśnie zaoferował mi duży kosz 
swoich produktów. Wiem, że nie kosztowało go to 
wiele. Czy mogę i czy powinienem go przyjąć?

W tym przypadku należy podziękować dostawcy za 
jego hojność, ale w delikatny sposób odmówić przyjęcia 
prezentu. Można przyjmować prezenty i zaproszenia 
tylko o symbolicznej wartości. Na przykład, produkty 
z logo firmy reprezentowanej przez dostawcę lub 
pudełko czekoladek. Jeśli istnieje niebezpieczeństwo, 
że zaszkodzi to relacjom z dostawcą, należy poradzić się 
przełożonego odnośnie sposobu rozwiązania tej sprawy.

6.6 - Negocjuję z klientem zwiększenie miejsca na 
półkach. Osoba kontaktowa odmawia analizy naszej 
propozycji, argumentując, że konkurencja jest dla 
niego „milsza”. Odnoszę wrażenie, że oczekuje ode 
mnie wręczenia upominku, ale nie poprosił o nic 
konkretnego.

Poinformuj menedżera o swoich wątpliwościach. Może być 
konieczna rozmowa z kierownictwem klienta, ponieważ 
jest mało prawdopodobne, że pracownicy są zachęcani do 
wykazywania tego typu zachowań. W żadnym wypadku 
nie daj się zwieść pokusie. Zdrowe negocjacje z naszymi 
klientami oparte są na jakości naszych produktów i naszej 
polityce cenowej, nie na możliwości wręczania upominków 
ich pracownikom.

 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
zapoznaj się z dokumentami „Nasze zasady zakupów” 
i „Nasze metody zapobiegania korupcji”, jak również 
z lokalnymi zasadami dotyczącymi prezentów i imprez 
sponsorowanych.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem związany 
z prezentami i imprezami sponsorowanymi, 
nie ukrywaj tego. Porozmawiaj ze swoim 
przełożonym, Dyrektorem Personalnym lub 
Korespondentem ds. Etyki, aby uzyskać pomoc 
i wsparcie (zobacz również rozdział „Mam problem: 
Otwarte Rozmowy”).

Jako firma

PREZENTY

I IMPREZY SPONSOROWANE
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Uważamy, że korupcja jest niedopuszczalna i niezgodna z WIZJĄ GRUPY L’ORÉAL. Jest ona szkodliwa dla 
społeczeństw, w których działamy i destrukcyjna dla Firmy. Korupcja jest zabroniona we wszystkich krajach, w których 
prowadzimy działalność, w szczególności w przypadku angażowania przedstawicieli władz publicznych. Prowadzimy 
politykę bezwzględnego braku tolerancji korupcji, m.in. „drobnych gratyfikacji”. Termin ten odnosi się do płatności, 
których dokonuje się w celu nakłonienia odpowiednich osób do podjęcia lub przyspieszenia działań, wynikających 
z pełnionych przez nich funkcji, takich jak wydawanie zezwoleń lub towarów zatrzymanych w trakcie kontroli celnej.
 

Należy
+  Zadbać, aby nasi partnerzy biznesowi i pośrednicy byli 

poinformowani o naszych standardach i zobowiazani 
do ich przestrzegania, w szczególności w przypadku 
prowadzenia działań w krajach o wysokim ryzyku 
korupcji

+  Niezwłocznie poinformować swojego przełożonego, 
Prezesa Filii lub (w przypadku pracowników 
korporacyjnych lub strefowych) członka Komitetu 
Wykonawczego Grupy o uzyskaniu informacji 
dotyczących jakichkolwiek działań niezgodnych 
z naszą polityką zapobiegania korupcji

+  Niezwłocznie poinformować Prezesa lub  
(w przypadku pracowników korporacyjnych lub 
strefowych) członka Komitetu Wykonawczego 
Grupy o problemie wymuszenia lub próbie 
wymuszenia, tj. płatności pieniężnej lub innej 
formie przekazania wartościowego mienia, w 
celu zapobiegnięcia poniesieniu szkody przez 
pracownika lub przedstawiciela Grupy L’ORÉAL 
i gruntowne udokumentowanie takiego żądania

Nie należy
-  Oferować, obiecywać i przekazywać środków 

pieniężnych, w tym drobnych gratyfikacji 
i jakichkolwiek wartościowych rzeczy (prezenty, 
zaproszenia itd.) przedstawicielom władz 
publicznych, partiom politycznym i politykom 
oraz związkom zawodowym i ich przedstawicielom.

-  Oferować, obiecywać lub wręczać pieniądze lub 
wartościowe przedmioty (prezenty, zaproszenia 
itd.) organizacjom charytatywnym i podobnym 
organizacjom w celu uzyskania jakichkolwiek 
korzyści dla Grupy L’ORÉAL od przedstawicieli 
władz publicznych, partii politycznych lub związków 
zawodowych.

-  Oferować, obiecywać i przekazywać środków 
pieniężnych, w tym drobnych gratyfikacji 
i jakichkolwiek wartościowych rzeczy (prezenty, 
zaproszenia itd.) pracownikom lub przedstawicielom 
innych firm, które mogą doprowadzić do 
zaniedbania przez nich obowiązku lojalności 
względem swojej firmy

-  Akceptować i zwracać się o środki pieniężne, w tym 
drobne gratyfikacje i jakiekolwiek wartościowe 
rzeczy (prezenty, zaproszenia itd.), które mogłyby 
doprowadzić do zaniedbania obowiązku lojalności 
względem Grupy L’ORÉAL lub być postrzegane jako 
mające wpływ na relacje biznesowe

-  Wykorzystywać stron trzecich do realizacji działań, 
na które nie mamy pozwolenia lub których nie 
możemy wykonać bezpośrednio. Oznacza to 
konieczność zachowania szczególnej ostrożności 
w doborze i kontrolowaniu naszych konsultantów, 
podwykonawców, przedstawicieli i partnerów 
biznesowych

Etyka?

7.1 - Powiedziano mi, że powinienem zatrudnić 
miejscowego „konsultanta”, aby uzyskać wszystkie 
niezbędne w danym państwie zezwolenia. Konsultant 
zażądał dużego honorarium i powiedział, że posłuży 
się tymi pieniędzmi, aby „popchnąć sprawę do 
przodu”. Skoro tak właściwie nie wiemy, na co zostaną 
wydane te pieniądze, czy powinniśmy się tym martwić?

Tak. Jeśli istnieje podejrzenie, że przedstawiciel działa 
niewłaściwie, nie powinno się mu płacić żadnego 
honorarium ani żadnej innej kwoty, dopóki nie zostanie 
ustalone, czy nie dokonał on lub nie dokonuje żadnych 
niewłaściwych płatności.

7.2 - Otwieram nowe biuro i miejscowe władze 
zażądały drobnej gratyfikacji, zanim zainstalują nam 
linie telefoniczne. Czy wolno mi uiścić tę opłatę?

Jeśli nie jest to uzasadniona opłata instalacyjna,  
nie powinno się jej uiszczać.

7.3 - Jestem w trakcie procesu dostarczania naszych 
produktów do nowego klienta. Konsultant pracujący dla 
tego klienta skontaktował się ze mną i poinformował 
o możliwości pomocy poprzez dostarczenie poufnych 
informacji dotyczących tego klienta.

Należy zrezygnować z takiej oferty i poinformować 
swojego przełożonego. Prawdopodobnie będzie również 
konieczne poinformowanie swojego klienta o próbie 
sprzedaży jego poufnych informacji przez stronę trzecią.

 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: 
przeczytaj „Nasze metody zapobiegania korupcji”.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem związany 
z łapówkarstwem i drobnymi gratyfikacjami, 
nie ukrywaj tego. Porozmawiaj ze swoim 
przełożonym, Menadżerem ds. Kontroli 
Wewnętrznej, Dyrektorem ds. Finansów, 
Dyrektorem ds. Prawnych, Menadżerem 
ds. Zakupów, Dyrektorem Personalnym 
lub Korespondentem ds. Etyki, aby uzyskać pomoc 
i wsparcie (zobacz również rozdziały on „Prezenty 
i imprezy sponsorowane” i „Mam problem: Otwarte 
Rozmowy”).

ŁAPÓWKARSTWO 

I DROBNE GRATYFIKACJE
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Informacje są cenne. Nieautoryzowane ujawnienie wewnętrznych informacji może prowadzić do utraty wartości 
i być szkodliwe dla GRUPY L’ORÉAL. Wszyscy musimy zapewniać ochronę wewnętrznych informacji poprzez 
ścisłe przestrzeganie zasad Grupy dotyczących tego tematu. Pracownicy mający dostęp do poufnych informacji 
należących do naszych partnerów biznesowych są również zobowiązani do ich ochrony przed ujawnieniem.
 

Należy

+  Ograniczyć ujawnianie wewnętrznych informacji 
do osób z uzasadnieniem „wiedzy koniecznej” 
działających na korzyść GRUPY L’ORÉAL

+  Być na bieżąco z zasadami Grupy dotyczącymi 
zarządzania informacjami

+  Zapewnić bezpieczne przechowywanie wszystkich 
poufnych informacji dotyczących pracowników, 
konsumentów, klientów i dostawców, zarówno 
w wersji papierowej i elektronicznej

+  Przed udostępnieniem informacji wewnętrznych 
dla stron trzecich poza GRUPĄ L’ORÉAL (m.in. 
członkom rodziny lub za pośrednictwem mediów 
społecznościowych), należy potwierdzić pozwolenie 
na realizację tej czynności.

Nie należy

-  Rozmawiać lub pracować z poufnymi informacjami 
w miejscach publicznych, gdzie rozmowa może 
zostać podsłuchana, a dane narażone na ujawnienie

-  Ujawniać poufnych informacji poprzedniego 
pracodawcy

-  Zachowywać jakichkolwiek poufnych informacji 
(łącznie z wszystkimi kopiami materiałów 
oryginalnych) po odejściu z GRUPY L’ORÉAL

Etyka?

8.1 - Moi przyjaciele często pytają mnie o moją pracę 
w GRUPIE L’ORÉAL: interesuje ich jakie są składniki 
naszych produktów i jakie nowe promocje chowamy 
w zanadrzu. Oczywiście, z powodu mojej pracy wiem 
całkiem sporo na ten temat, zatem jak dużo mogę im 
powiedzieć?

Wszelkiego rodzaju informacje (w formie drukowanej, 
elektronicznej, słownej lub jakiejkolwiek innej), które nie są 
znane opinii publicznej, a do których pracownik L’ORÉAL 
ma dostęp, powinny być uważane za poufne. Ujawnianie 
ich, nawet zaufanym przyjaciołom, nie jest właściwe. Może 
to zaszkodzić interesom GRUPY L’ORÉAL.

8.2 - W dzisiejszym świecie komunikacja jest 
łatwiejsza i nieograniczona w swoim cyfrowym 
rozwoju. Jest to wyzwanie dla naszych zasad 
poufności w Kodeksie Etyki.

Prawdą jest, że w świecie cyfrowym zapewnienie 
poufności staje się coraz trudniejsze, ale jako takie jest 
jeszcze ważniejsze. Obowiązkiem każdej osoby jest 

zapoznanie się z zasadami Grupy dotyczącymi tego 
tematu, a w szczególności z prawidłowym sposobem 
korzystania z mediów społecznościowych oraz 
technologiami informacji i komunikacji.

8.3 - Niedawno zabrałem potencjalnego klienta 
na spotkanie. W drodze do sali konferencyjnej 
przechodziliśmy obok gabinetu mojego kolegi. Drzwi 
były otwarte, a on rozmawiał przez telefon z innym 
klientem o naszych warunkach cenowych w trybie 
głośnomówiącym. W chwili, gdy przechodziliśmy 
obok, usłyszeliśmy, jak składa klientowi specjalną 
ofertę - wszystko przy moim kliencie! Czy mój kolega 
nie powinien być bardziej ostrożny?

Wszyscy musimy podejmować odpowiednie środki w celu 
ochrony poufności informacji, nawet w obrębie miejsca 
pracy: na przykład stosując politykę „czystego biurka”, 
trzymając akta pod kluczem, regularnie zmieniając hasła 
i zachowując wzmożoną czujność podczas korzystania 
z trybu głośnomówiącego. Nigdy nie wiadomo, kto 
może przechodzić obok, a informacje wrażliwe powinny 
być udostępniane nawet wśród pracowników L’ORÉAL 
wyłącznie na zasadzie „wiedzy koniecznej”.

8.4 - Mój kolega, który odszedł z GRUPY L’ORÉAL 
powiedział mi, że właśnie odkrył u siebie w domu 
poufne dokumenty GRUPY L’ORÉAL. Jaką poradę 
mogę mu udzielić?

Jeżeli te dokumenty to kopie, poproś go o ich 
zniszczenie. Jeżeli są to oryginały, muszą one 
zostać przekazane pracownikowi GRUPY L’ORÉAL 
uprawnionemu do otrzymania takich informacji. 
Skontaktuj się ze swoim przełożonym i upewnij się, 
że zostały podjęte odpowiednie działania.

 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
przeczytaj „Nasze zasady zakupów” dotyczące naszych 
relacji z dostawcami oraz „Jak konkurujemy” dotyczące 
naszych relacji z konkurentami i klientami. 

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem związany 
z zachowaniem poufności, nie ukrywaj tego. 
Porozmawiaj ze swoim przełożonym, Dyrektorem 
Personalnym lub Korespondentem ds. Etyki, aby 
uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz również rozdział 
„Mam problem: Otwarte Rozmowy”).

Jako firma

INFORMACJE

POUFNE
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Należy
+  Działać w imię jak najlepszego interesu GRUPY 

L’ORÉAL

+  Prezentować Zasady Etyki L’ORÉALA poprzez 
odpowiednie zachowanie i słownictwo

+  Unikać mieszania opinii i interesów osobistych z tymi 
prezentowanymi przez Firmę

+  Unikać wyrażania swoich opinii o współpracownikach 
i miejscu pracy w witrynach branżowych (np. LinkedIn)

+  Zawsze przedstawiać się jako pracownicy GRUPY 
L’ORÉAL w przypadku korzystania z mediów 
społecznościowych w zakresie swoich działań 
zawodowych

+  Zawsze pamiętać o tym, że Internet jest miejscem, 
w którym nie istnieją „sekrety” i „prywatność”

+  Zawsze dbać o odpowiednie przygotowanie 
komunikatów cyfrowych GRUPY L’ORÉAL oraz jej marek

Nie należy
-  Wypowiadać się, pisać lub podejmować jakichkolwiek 

zobowiązań w imieniu GRUPY L’ORÉAL bez 
upoważnienia

-  Wypowiadać się lub pisać na tematy poza swoją 
dziedziną specjalizacji

-  Wykorzystywać nagłówków L’ORÉAL w listach 
lub e-mailach do wyrażania osobistych opinii lub 
załatwiania prywatnych spraw

Etyka?
9.1 - Odwiedziłem blog kolegi i zauważyłem, że 
zamieścił tam swoje osobiste opinie na temat 
kierownictwa GRUPY L’ORÉAL. Nie napisał, że jest 
pracownikiem Grupy, ale łatwo to wywnioskować 
z zamieszczonej tam informacji – „Pracuję dla 
przedsiębiorstwa kosmetycznego nr 1”! Czy 
powinienem porozmawiać z nim na ten temat?

Blogi stają się popularną formą prezentacji opinii. Jeśli 
pracownik prowadzi blog, musi wyraźnie zaznaczyć, 
że wyraża tam swoje osobiste poglądy i podjąć 
wszelkie niezbędne środki ostrożności dopilnowując, 
aby jego opinie nie były mylone z opiniami GRUPY 
L’ORÉAL. Należy najpierw porozmawiać na ten temat 
z daną osobą, ponieważ może sobie nie zdawać 
sprawy z tego, że jej postępowanie mogło działać 
na niekorzyść GRUPY L’ORÉAL. Jeśli zajdzie taka 
potrzeba, można zwrócić się do przełożonego.

9.2 - Nasz zespół wziął udział w konferencji, w ramach 
której serwowano obiad i zapewniono nocleg w 
hotelu. Członek mojego zespołu podczas obiadu 

wypił więcej niż powinien i zaczął zachowywać się 
nieodpowiednio – opowiadał głupie dowcipy i był 
agresywny wobec obsługi hotelowej. Co powinienem 
powiedzieć mu na temat jego zachowania?

Pomimo, że incydent miał miejsce wieczorem, 
zespół przebywał na wyjeździe służbowym. Dla osób 
postronnych reprezentował L’ORÉAL. Jest oczywiste, 
że zachowanie kolegi było niedopuszczalne.

9.3 - Brałem udział w międzynarodowej konferencji. 
Podczas powitalnego podwieczorku rozmawiałem 
z innym gościem na temat mojej pracy w GRUPIE 
L’ORÉAL. Później uświadomiłem sobie, że młoda 
kobieta, która stała obok nas jest dziennikarką 
odpowiedzialną za relację z konferencji. Pomimo, 
że nie ujawniłem żadnych wysoce poufnych 
informacji, to nie życzę sobie, aby moje słowa 
pojawiły się w nagłówku gazety.

Podczas wydarzeń publicznych należy zawsze mieć 
świadomość, że wszelkie zawodowe i prywatne informacje 
wyjawione w obecności dziennikarza mogą zostać potem 
wykorzystane. Skontaktuj się Dyrektorem ds. Komunikacji, 
aby uzyskać stosowną poradę.

9.4 - Czasem odnoszę wrażenie, że Internet jest pełen 
błędnych informacji na temat GRUPY L’ORÉAL. Czy 
nie powinienem ich sprostować?

Nie. Jeśli rozpowszechniane są błędne informacje, 
należy zawiadomić o tym Dział Komunikacji 
Korporacyjnej, który podejmie ewentualne działania w 
tej sprawie. Nieupoważnieni pracownicy nie mają prawa 
rozpowszechniać informacji o Firmie lub stanowisku 
Firmy w Internecie, oraz przy użyciu innych metod.

9.5 - Biorę po raz pierwszy udział w spotkaniu 
stowarzyszenia handlowego. Jakie kroki mam podjąć, 
aby zapewnić brak ryzyka dla GRUPY L’ORÉAL?

Skontaktuj się ze swoim Dyrektorem ds. Prawnych 
i dowiedz się, jakie informacje mogą być bez przeszkód 
ujawniany oraz weź udział w szkoleniu on-line 
dotyczącym prawa konkurencji. Zapoznaj się również 
z rozdziałami „Jak konkurujemy” i „Nasze metody 
zapobiegania korupcji”.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem związany 
z reprezentowaniem firmy, nie ukrywaj tego. 
Porozmawiaj ze swoim przełożonym, Dyrektorem 
ds. Komunikacji Korporacyjnej, Dyrektorem 
Personalnym lub Korespondentem ds. Etyki, 
aby uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz również 
rozdział „Mam problem: Otwarte Rozmowy”).

Reputacja GRUPY L’ORÉAL zależy od zachowania wszystkich pracowników.
 

REPREZENTOWANIE

FIRMY
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Każdy ma prawo do prywatności.
GRUPA L’ORÉAL zobowiązuje się do przestrzegania zasady poufności danych personalnych wszystkich swoich 
interesariuszy, m.in. pracowników, konsumentów i partnerów biznesowych. Pozyskiwane i przechowywane są 
tylko dane niezbędne do właściwego funkcjonowania GRUPY L’ORÉAL.
 

Należy

+  Upewnić się, że osoby dostarczające dane osobowe 
są informowane o typie gromadzonych przez nas 
informacji, ich planowanym użyciu i sposobach 
kontaktowania się w przypadku pytań.

+  Gromadzić wyłącznie niezbędne dane osobowe

+  Usunąć lub skorygować wszelkie nieprawidłowe lub 
niekompletne dane

+  Upewnić się, że takie dane są bezpiecznie 
przechowywane 

+  W ramach działalności GRUPY L’ORÉAL dbać 
o to, aby takie dane były udostępniane wyłącznie 
osobom upoważnionym, ściśle według zasady 
„wiedzy koniecznej”

+  Zasięgać porady prawnej przed przekazaniem 
danych osobowych poza granice kraju, z którego 
pochodzą

+  Szanować prawo do prywatności swoich 
współpracowników

+  Zapewnić, aby strony trzecie, które mogą zostać 
poproszone o gromadzenie lub użycie danych 
osobowych, przestrzegały tych zasad

Nie należy

-  Gromadzić informacji „wrażliwych” (w szczególności 
dotyczących stanu zdrowia, pochodzenia 
etnicznego, orientacji seksualnej, opinii politycznych 
i religii) bez zgody odnośnej osoby, o ile nie jest to 
prawnie wymagane

-  Udostępniać danych osobowych komukolwiek poza 
GRUPĄ L’ORÉAL, o ile nie jest to prawnie wymagane 
lub w przypadku korzystania z dostawców usług 
technicznych, lub z pisemnym zezwoleniem 
właściciela danych

-  Przechowywać tych informacji dłużej niż to 
konieczne ze względów prawnych lub biznesowych, 
z powodu których zostały pozyskane

-  Pozyskiwać lub gromadzić danych osobowych jeśli 
brak jest odpowiedniego upoważnienia i działania 
te nie wynikają wyraźnie z potrzeb biznesowych

Etyka?

10.1 - Dlaczego GRUPA L’ORÉAL potrzebuje dostępu 
do danych osobowych?

GRUPA L’ORÉAL gromadzi i wykorzystuje dane 
osobowe w celu spełniania różnorodnych wymogów 
dotyczących swoich pracowników, konsumentów 
i interesariuszy. Przykładowo, wykorzystujemy adresy 
e-mail w celu przesyłania wymaganych informacji 
konsumentom, interesariuszom oraz kandydatom. 
Ponadto gromadzimy dane osobowe w sytuacjach 
marketingowych, takich jak losowania nagród oraz 
w bazach danych zarządzania relacjami z klientami. 
Potrzebujemy danych osobowych dotyczących naszych 
pracowników w celu umożliwienia zarządzania ich 
płacami i karierą oraz ze względów bezpieczeństwa 
i prawnych. Musimy zgromadzić dane osobowe 
w przypadku decyzji o rozpoczęciu współpracy 
z nowym klientem lub dostawcą. Ponadto gromadzimy 
dane osobowe podczas badań konsumenckich oraz 
w naszych centrach badawczych.

10.2 - Podczas mojej podróży służbowej została mi 
skradziona walizka zawierająca klucz USB z danymi 
osobowymi klientów. Niestety, nie był on szyfrowany, 
ale moim zdaniem „złodziej” nie będzie mieć 
możliwości jego wykorzystania.

Utrata danych osobowych może skutkować 
wszczęciem działań prawnych, pogorszeniem reputacji 
GRUPY L’ORÉAL i negatywnym wpływem na osoby, 
których dane zostały utracone. Kradzież tożsamości 
w oparciu o utracone w ten sposób dane osobowe 
staje się coraz częstsza. Z tego względu, zasadnicze 
znaczenie ma przestrzeganie wewnętrznych zasad 
i procedur szyfrowania danych. W miarę możliwości 
należy dążyć do anonimowości danych osobowych lub 
stosować kryptonimy.

10.3 - W naszych badaniach szacunkowych mamy 
dostęp do danych osobowych ochotników. Inne firmy 
mogą być zainteresowane niektórymi informacjami, 
za które są gotowe zapłacić. Czy mamy prawo do ich 
sprzedaży?

W GRUPIE L’ORÉAL wszyscy jesteśmy zaangażowani 
w ochronę informacji osobowych, które możemy 
gromadzić w ramach naszych działań. Wykorzystanie 
takich danych osobowych nie jest możliwe bez 
uprzedniego poinformowania odnośnych osób lub 
bez ich pisemnej zgody.

Jako firma

PRYWATNOŚĆ

I OCHRONA DANYCH
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10.4 - Muszę przenieść informacje osobowe klientów 
do agencji w innym kraju. Gdzie mogę uzyskać 
stosowne informacje?

Najlepszym wyjściem jest skontaktowanie się ze swoim 
Dyrektorem ds. Prawnych. Przepisy prawa różnią się 
znacząco w zależności od kraju. Ponadto nie należy 
przekazywać informacji osobowych stronom trzecim bez 
uzyskania pisemnego zobowiązania do przestrzegania 
naszych standardów ochrony danych osobowych.

10.5 - Nasz dział konsumencki właśnie otrzymał 
wiadomość e-mail od konsumenta, który pyta o 
rodzaj posiadanych przez nas danych osobowych 
dotyczących jego osoby oraz prosi o ich usunięcie. 
Czy jestem do tego zobowiązany?

Tak. Zawsze spełniamy prośby konsumentów, 
którzy nie życzą sobie wykorzystywania przez nas 
ich danych osobowych do celów marketingowych, 
a ponadto musimy zapewnić regularną aktualizację 
tych rejestrów. W niektórych krajach są dostępne listy, 
na których konsumenci mogą się zarejestrować w celu 
zapobiegnięcia wykorzystaniu ich danych osobowych. 
Poproś swojego Dyrektora ds. Prawnych o pomoc 
w należytym spełnieniu prośby konsumenta.

10.6 - Chciałbym wysłać jednej z koleżanek 
urodzinowy prezent-niespodziankę do domu. 
Poprosiłem dział personalny o jej adres domowy, ale 
mi odmówiono, ponieważ „naruszyłoby to jej prawo 
do prywatności”! Czy nie jest to lekka przesada?

Odpowiedź z Działu Personalnego jest całkowicie 
słuszna – dane osobowe wszystkich pracowników 
muszą pozostawać ściśle poufne. Nie można robić 
wyjątków.

10.7 - Niedawno usłyszałem, jak mój przełożony 
rozmawiał z działem personalnym o poważnej 
chorobie jednej z moich koleżanek. W wolnym 
czasie pracuję jako wolontariusz w organizacji, która 
pomaga osobom ciężko chorym i chciałbym jej jakoś 
pomóc. Czy mogę zwrócić się do niej wprost, czy 
najpierw porozmawiać z przełożonym?

Nie kontaktuj się bezpośrednio z koleżanką. Zamiast 
tego skontaktuj się ze swoim przełożonym lub działem 
personalnym. Jeżeli uznają to za stosowne, skontaktują 
się z Twoją koleżanką i dadzą jej znać. Oczywiście, 
nie należy dzielić się tą informacją z nikim innym, aby 
uszanować prywatność koleżanki.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem 
związany z prywatnością i/lub danymi 
osobowymi, nie ukrywaj tego. Porozmawiaj 
ze swoim przełożonym, Dyrektorem ds. 
Prawnych, lub Korespondentem ds. Etyki, aby 
uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz również 
rozdział „Mam problem: Otwarte rozmowy”).
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Należy

+  Szanować i chronić mienie Firmy, nie dopuszczać 
do jego utraty, zniszczenia, niewłaściwego 
wykorzystania lub marnotrawienia, ani też 
do użyczania stronom trzecim, przekazywania, 
sprzedaży lub ofiarowywania bez zezwolenia

+  Pamiętać, że całe mienie i wszystkie dokumenty 
Firmy należą do Grupy L’ORÉAL

Nie należy

-  Wykorzystywać zasobów Firmy do prywatnych 
celów. W ograniczonym zakresie dopuszczalne jest 
korzystanie z narzędzi komunikacji, takich jak e-mail, 
telefon, Internet, jeśli nie powoduje nieracjonalnie 
wysokich kosztów i nie koliduje z obowiązkami 
zawodowymi

-  W niewłaściwy sposób korzystać z systemów 
komputerowych, służbowych kont poczty 
elektronicznej i Internetu

-  Wykorzystywać zasobów należących do stron 
trzecich (zdjęcia, filmy. artykuły itd.) bez upewnienia 
się o prawie do ich użycia przez Grupę L’ORÉAL

-  Umożliwiać dostępu do naszych list kontaktów/
służbowych książek adresów elektronicznych 
za pośrednictwem witryn społecznościowych 
(Facebook, LinkedIn itd.)

Etyka?

11.1 - Podejrzewam, że jeden z członków mojego 
zespołu prowadzi zewnętrzną działalność 
konsultingową w godzinach pracy Firmy, używając 
służbowego laptopa i poczty elektronicznej. 
Wspomniałem o tym znajomemu z działu obsługi 
informatycznej. Ma on dostęp do konta poczty 
elektronicznej tego pracownika. Zaoferował mi 
swoją pomoc i obiecał sprawdzić o co w tym chodzi. 
Czy mogę tak zrobić?

Nie. Jeśli istnieją tego rodzaju podejrzenia, należy 
zgłosić je bezpośrednio przełożonemu. Istnieją 
określone procedury dostępu do kont poczty 
elektronicznej pracowników w ramach dochodzenia 
w sprawie nieprawidłowości. Nawet jeśli Twój 
znajomy w dziale obsługi informatycznej ma dostęp 
do tych kont, nie powinien z niego korzystać bez 
odpowiedniego upoważnienia udzielonego oficjalnymi 
kanałami Firmy.

11.2 - Nasza drukarka w domu jest zepsuta, a moja 
żona, która szuka pracy, musi pilnie wysłać swoje CV. 
Czy będzie w porządku, jeśli napiszę je i wydrukuję 
w pracy?

Można korzystać z komputera w celu tworzenia 
prywatnych dokumentów, pod warunkiem, że ma 
to miejsce rzadko, jest uzasadnione, nie koliduje 
z obowiązkami zawodowymi i ma miejsce poza 
godzinami pracy.

11.3 - Stale dostaję maile typu „żart dnia” od znajomego 
z innego działu, niektóre bardzo śmieszne. Chciałbym 
je przesłać swoim kolegom, żeby się uśmiechnęli 
w poniedziałek rano, ale nie jestem pewien, czy moja 
przełożona to zaaprobuje. Co powinienem zrobić? Czy 
mam pominąć ją na liście adresowej?

Nie powinieneś przesyłać dalej tych „żartów”. 
Pamiętaj, że każdy ma inne poczucie humoru. 
W szczególności, należy mieć na uwadze zasady 
zabraniające wykorzystywania firmowych systemów 
dostępu do Internetu i poczty elektronicznej do 
uzyskiwania dostępu, przechowywania, wysyłania 
lub publikowania jakichkolwiek materiałów, których 
treść jest niezgodna z WIZJĄ GRUPY L’ORÉAL – 
zwłaszcza, jeżeli dotyczy to poszanowania praw 
jednostki. Oczywiście zaliczane są do tego zdjęcia i 
materiały pornograficzne, materiały zawierające treści 
polityczne lub religijne, rasistowskie komentarze, czy 
też jakiekolwiek materiały propagujące przemoc, 
nienawiść lub nietolerancję.

11.4 - Czy mogę sprzedać znajomym produkty 
zakupione w sklepie firmowym bez naliczenia 
podatku? Czy też mogę sprzedać im te produkty 
po cenach rynkowych?

Produkty możliwe do kupienia w sklepie firmowym 
są przeznaczone wyłącznie na użytek pracowników 
i ich rodzin oraz nie mogą być odsprzedawane 
po jakiejkolwiek cenie.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem 
związany z zasobami firmowymi, nie ukrywaj tego. 
Porozmawiaj ze swoim przełożonym, Dyrektorem 
Personalnym lub Korespondentem ds. Etyki, 
aby uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz również 
rozdział „Mam problem: Otwarte rozmowy”).

Jako firma

Zasoby Firmy mają wspomagać pracowników w osiąganiu celów biznesowych GRUPY L’ORÉAL. Niewłaściwie 
wykorzystywanie lub marnotrawienie zasobów Firmy, w tym czasu pracowników, dotyka nas wszystkich 
i znacząco pogarsza operacyjne i finansowe wyniki Grupy L’ORÉAL.
 

KORZYSTANIE Z  
ZASOBÓW FIRMY
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Należy

+  Dążyć do zagwarantowania precyzyjnego 
prowadzenia dokumentacji finansowej i biznesowej, 
m.in. raportów finansowych, w ciągły sposób

+  Dbać o bezpieczeństwo dokumentacji i stosować 
odpowiednie wytyczne odnośnie ich zachowania

+  Przestrzegać wewnętrznych procedur należytej 
staranności, aby zapewnić współpracę z 
klientami prowadzącymi legalną działalność z 
użyciem środków finansowych nie pochodzących 
z działalności przestępczej

+  Współpracować z audytem wewnętrznym 
i audytorami zewnętrznymi

Nie należy
-  Sprzedawać, przenosić oraz pozbywać się 

jakichkolwiek aktywów GRUPY L’ORÉAL bez 
wymaganej zgody i odpowiedniej dokumentacji

-  Akceptować transakcji gotówkowych. Jeśli nie ma 
innej możliwości, a wielkość kwoty jest dozwolona 
prawem, transakcje gotówkowe muszą być 
uprzednio zatwierdzone, prawidłowo zarejestrowane 
i udokumentowane

-  Zatajać płatności za pośrednictwem stron trzecich

Etyka?
12.1 - Poproszono mnie o sprawdzenie raportu 
sprzedaży przygotowanego przez mojego 
przełożonego na koniec roku. W trakcie sprawdzania 
natknąłem się na coś, co według mnie jest błędem, 
a czego nikt inny chyba nie zauważył. Trochę 
się obawiam o tym wspomnieć, ponieważ nie 
chcę popsuć sobie stosunków z przełożonym. 
Co powinienem zrobić?

Raport sprzedaży sprawdza się właśnie po to, aby 
upewnić się, że nie zawiera on błędów. Jeśli nie ujawni 
się wykrytych błędów, oznacza to nieprawidłowe 
wykonywanie swojej pracy i niesłużenie interesom firmy. 
Należy porozmawiać z przełożonym o wykrytym błędzie. 
Przełożony nie powinien mieć tego za złe; przeciwnie, 
jest to właściwe postępowanie, mające na celu uniknięcie 
przekazywania dalej nieścisłych informacji.

12.2 - Życie czasem pędzi jak szalone i nie zawsze 
mogę znaleźć wszystkie paragony niezbędne 
do ubiegania się o zwrot kosztów. Czy będzie 
w porządku, jeśli dodam kilka fikcyjnych pozycji na 

liście wydatków, nieprzekraczających kwoty, powyżej 
której wymagany jest paragon, tylko tyle, żeby suma 
się zgadzała? Nie będzie to żadnym oszustwem 
z mojej strony, gdyż nic na tym nie zyskam. Chciałbym 
tylko upewnić się, że otrzymam to, co mi się należy.

Nie, to nie jest w porządku. Oznacza to, że raporty 
wydatków są nieścisłe, a to przekłada się na nieścisłą 
dokumentację księgową. Powinieneś odpowiedzialnie 
podchodzić do zbierania paragonów; są one jedyną 
gwarancją otrzymania należnej kwoty.

12.3 - Jeden z naszych klientów zadał pytanie, czy 
może płacić przy użyciu różnych form płatności, 
częściowo gotówką, a częściowo czekami. Czy mogę 
tak zrobić? Co powinienem zrobić?

Powinieneś szczególnie uważać przy tego rodzaju 
transakcjach. Może chodzić o pranie brudnych pieniędzy. 
To proces, w trakcie którego zataja się środki pozyskane 
nielegalną drogą (np. z handlu narkotykami, łapówek 
i prostytucji) lub usiłuje sprawić, aby wyglądały na 
legalne. Należy podjąć wszystkie możliwe kroki, aby 
zagwarantować, że dana transakcja dokonywana 
jest z czystych pobudek. Te formy płatności mogą 
zostać zaakceptowane wyłączenie w wyjątkowych 
okolicznościach i po uzyskaniu zgody od przełożonego. 
Do niepokojących sygnałów należą: płatności w innej 
walucie niż wymieniona na fakturze; próby dokonania 
płatności gotówką; płatność dokonywana przez osobę 
nie wymienioną w umowie; płatność dokonywana z konta 
i na konto nie stosowane przy normalnych relacjach 
biznesowych oraz prośby o dokonanie nadpłaty. Jeżeli 
kotno nie jest przypisane do firmy objętej umową, należy 
odmówić realizacji takiej płatności.

 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
odnośnie precyzji dokumentacji finansowej i biznesowej 
oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, 
przeczytaj „Nasze metody zapobiegania korupcji”.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem związany 
z precyzją dokumentacji finansowej i biznesowej, nie 
ukrywaj tego. Porozmawiaj ze swoim przełożonym, 
Dyrektorem ds. Finansowych, Dyrektorem 
Personalnym lub Korespondentem ds. Etyki, aby 
uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz również rozdział 
„Mam problem: Otwarte Rozmowy”).

Naszym obowiazkiem jest zapewnienie że cała dokumentacja, m.in. finansowa, jest precyzyjna. Precyzja 
jest najważniejsza w odniesieniu sukcesu w biznesie. Ma ona zasadnicze znaczenie dla prowadzenia naszej 
działalności w sposób zgodny z prawem, uczciwy i skuteczny. Jest to szczególnie ważne przy dostarczaniu 
przejrzystych, regularnych i wiarygodnych informacji naszym interesariuszom. Ponadto musimy zapewnić, by 
nasza działalność nie była wykorzystywana do prania brudnych pieniędzy z działalności przestępczej.
 

DOKUMENTACJA FINANSOWA I BIZNESOWA

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE 
PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY
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Należy

+  Pamiętać, że użycie informacji poufnych do 
dokonania inwestycji może naruszyć przepisy 
prawne dotyczące takich informacji

+  Zachować poufność wszystkich informacji, do 
których można uzyskać dostęp, w celu uniknięcia 
przypadkowego ujawnienia

Nie należy

-  Kupować lub sprzedawać akcji grupy L’ORÉAL lub 
innej firmy, gdy posiada się poufne informacje na 
ich temat

-  Ujawniać poufnych informacji komukolwiek 
spoza Firmy

-  Ujawniać poufnych informacji komukolwiek w Firmie

Etyka?

13.1 - Nie jestem prawnikiem. Co dokładnie oznacza 
termin „informacja poufna”?

„Informacja poufna” jest to termin zdefiniowany 
prawnie. Mówiąc ogólnie, odnosi się do informacji, która 
nie jest ogólnie dostępna, a którą rozsądny inwestor 
mógłby uznać za istotną przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej. Informacja taka może dotyczyć Grupy 
L’ORÉAL, prowadzonych przez nią działań, jej klientów 
lub dostawców albo innej firmy, z którą Grupa L’ORÉAL 
jest w kontakcie. Dodatkowe informacje można znaleźć 
w dokumencie Grupy L’ORÉAL dotyczącym Etyki 
Rynku Papierów Wartościowych.

13.2 - Niedawno dowiedziałem się, że L’ORÉAL 
zamierza wejść w posiadanie innej firmy. Wydaje się, 
że jest to świetny moment, aby nabyć akcje jednej 
lub drugiej firmy (albo obu), ponieważ ich wartości 
muszą wzrosnąć po ogłoszeniu tej transakcji. Czy 
będzie w porządku, jeśli tak właśnie zrobię?

Nie. Pracownicy Grupy L’ORÉAL dysponujący 
informacjami poufnymi nie mogą kupować ani 
sprzedawać akcji żadnej z tych firm aż do momentu 
publicznego ujawnienia ich połączenia.

13.3 - Zdaję sobie sprawę, że ja sam nie mogę nabyć 
akcji firmy L’ORÉAL opierając się na informacjach 
poufnych. Ale może mogę „przypadkiem” wspomnieć 
swojej przyjaciółce, że prawdopodobnie teraz właśnie 
jest dobry moment, aby kupować. Czy byłoby to 
w porządku?

Nie. To jest równoznaczne z kupowaniem akcji przez 
pracownika. Ponadto jeżeli nawet Twoja przyjaciółka 
nie skorzysta z Twojej rady, sam fakt przekazania 
informacji „przypadkiem” jest pogwałceniem zasad 
naszej etyki i prawa.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem 
związany z wykorzystywaniem informacji 
poufnych, nie ukrywaj tego. Porozmawiaj ze 
swoim przełożonym, Dyrektorem ds. Prawnych, 
Wewnętrznym Doradcą ds. Etyki Rynku Papierów 
Wartościowych lub Korespondentem ds. Etyki, 
aby uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz również 
rozdział „Mam problem: Otwarte Rozmowy”). 
Jednakże zachowaj ostrożność i nie ujawnij 
żadnych poufnych informacji, do których możesz 
mieć dostęp.

Grupa L’ORÉAL nie zamierza ograniczać swobody pracowników w inwestowaniu pieniędzy, jednak decydując 
się na inwestycje należy zawsze pamiętać o zasadach dotyczących „wykorzystywania informacji poufnych”.
 

Jako firma

WYKORZYSTANIE

INFORMACJI POUFNYCH
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Należy

+  Prowadzić dokładne i obszerne rejestry i księgi

+ Przygotowywać nasze formularze podatkowe

Nie należy

-  Rozmyślnie doprowadzać Grupę L’ORÉAL 
do unikania obowiązków podatkowych

Etyka?

14.1 - Skontaktował się ze mną jeden z dostawców 
i stwierdził, że zna niezawodny sposób, aby 
zaoszczędzić dla nas pieniądze. Proponuje przesłanie 
dokumentacji dotyczącej grudniowego zamówienia 
na swoje towary za pośrednictwem trzeciego kraju, 
aby uniknąć płacenia podatku VAT, którym normalnie 
by nas obciążono. Pomysł jest sprytny. Czy mogę 
przystać na tę procedurę?

Nie. Każda próba uniknięcia płacenia podatku w pełnym 
wymiarze, a tym w efekcie byłaby taka procedura, jest 
nielegalna i nieetyczna. Przy planowaniu wydatków 
w GRUPIE L’ORÉAL uwzględnia się wszystkie zasadne 
roszczenia podatkowe.

14.2 - Wydaje mi się, że w formularzu podatkowym 
sprzed kilku lat został popełniony błąd, który 
spowodował zmniejszenie kwoty podatku. 
Co powinienem zrobić?

Jako zasada, płacimy podatki zgodnie lokalnym prawem 
i jesteśmy uznawani przez urzędy podatkowe za firmę 
godną zaufania. Musisz omówić tę sprawę ze swoim 
Dyrektorem Finansowym lub członkiem Działu ds. 
Podatków Grupy, aby mogli oni sprawdzić wystąpienie 
tego błędu, a w przypadku jego potwierdzenia określić 
metody kontaktu z urzędami podatkowymi oraz 
wyznaczyć działania konieczne do podjęcia w celu 
zapobiegnięcia powtórzeniu tego błędu w przyszłości.

14.3 - W mediach jest dostępna pokaźna 
liczba artykułów dotyczących firm unikających 
opodatkowania. Czy może to spotkać Grupę L’ORÉAL?

W Grupie L’ORÉAL płacimy wszystkie podatki 
wymagane w krajach, w których prowadzimy 
działalność. Postrzegamy to jako jeden ze sposobów 
na dokonywanie pozytywnego wkładu w krajach 
i społecznościach, w których jesteśmy obecni.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem związany 
z podatkami, nie ukrywaj tego. Porozmawiaj ze 
swoim przełożonym, Dyrektorem Finansowym, 
Dyrektorem Personalnym, Korespondentem ds. 
Etyki lub Działem ds. Podatków Grupy, aby uzyskać 
pomoc i wsparcie (zobacz również rozdział „Mam 
problem: Otwarte Rozmowy”).

Wszędzie tam, gdzie L’ORÉAL prowadzi swoją działalność, spełnia obowiązki firmy odpowiedzialnej 
społecznie. W szczególności oznacza to skrupulatne przestrzeganie przepisów podatkowych i płacenia 
w całości wszystkich podatków lokalnych i państwowych, zgodnie z wymogami odnośnych praw.
 

PODATKI
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Spis treści
S T R .  2 9
Bezpieczeństwo i higiena 
pracy

S T R .  3 0
Różnorodność

S T R .  3 2
Molestowanie i zastraszanie

S T R .  3 3
Molestowanie seksualne

PRZESTRZEGANIE NASZYCH ZOBOWIĄZAŃ 
JAKO PRACODAWCA

„Naszym celem jest uczynienie 
z L’ORÉAL wspaniałego miejsca pracy. 
Wiemy, że nasi pracownicy stanowią 
nasz największy kapitał.”
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Należy

+  Podejmować wszystkie uzasadnione środki 
ostrożności w celu zachowania bezpiecznego 
i zdrowego środowiska pracy

+  Dbać o to, aby swoimi działaniami nie narażać 
siebie lub innych osób na niebezpieczeństwo

+  Znać procedury postępowania w razie zaistnienia 
niebezpieczeństwa w miejscu pracy

+   Niezwłocznie powiadamiać przełożonych 
o wszystkich, nawet najmniejszych wypadkach 
oraz o wszelkich zachowaniach, wyposażeniu lub 
przedmiotach mogących zagrozić bezpieczeństwu 
w miejscu pracy

Nie należy

-  Ignorować zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązujących w Firmie

Etyka?

15.1 - Moja przełożona mówi, że martwi się zbyt małą 
ilością mojego snu i zasugerowała, abym tak często nie 
wychodziła bawić się wieczorami po pracy. Twierdzi, 
że niepokoi się tym, że mogę zasnąć i mieć wypadek. 
Może rzeczywiście raz czy dwa byłam nieco śpiąca, 
ale nadal mogę wykonywać swoją pracę. Przecież to 
nie jest sprawa przełożonej, co robię po godzinach? 
Czy nie mam prawa do życia prywatnego? Uważam, że 
moja przełożona jest małostkowa. Jak mam postąpić?

Sposób spędzania wolnego czasu wieczorami jest 
prywatną sprawą pracownika. Jednak jeśli zmęczenie 
powoduje zagrożenie bezpieczeństwa samego 
pracownika lub innych osób, przełożona ma rację, 
zwracając na to uwagę - choć powinna to zrobić z 
wyczuciem i poszanowaniem prawa do prywatności. 
Chociaż szanujemy prawo pracowników do życia 
prywatnego, zachowania, które mogą stworzyć 
zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, nie mogą być 
akceptowane. W sprawach bezpieczeństwa nie można 
iść na kompromis.

15.2 - Mój kierownik produkcji polecił mi w drodze 
wyjątku wyłączyć zabezpieczenie spowalniające linię 
produkcyjną. Jak mam postąpić?

Nigdy nie należy omijać, odłączać ani demontować 
jakichkolwiek urządzeń zabezpieczających lub 
monitorujących bez uzyskania stosownej uprzedniej 
zgody od specjalisty ds. BHP. Jeżeli Twój kierownik 
produkcji będzie nalegać, musisz mu odmówić i 
poinformować kierownictwo obiektu oraz dział 
personalny. Bezpieczeństwo jest wartością bezwzględną, 
od której nie należy odstępować z powodu planów 
produkcyjnych lub jakichkolwiek innych.

15.3 - Jestem przedstawicielem handlowym; często 
zdarza mi się jeździć po zmroku w dużych miastach 
i na terenach wiejskich. Czasem nie czuję się bezpieczny. 
Zgłosiłem tę sprawę mojemu przełożonemu, ale 
nie zrobił nic, żeby mi pomóc. Czy powinienem 
porozmawiać o tym z kimś innym w Firmie?

Tak, należy skonsultować się z Dyrektorem Personalnym 
w celu omówienia możliwych rozwiązań aby uniknąć 
tego rodzaju sytuacji.

15.4 - Mam znajomego, który obecnie wydaje się 
być okropnie zestresowany. Próbowałem z nim o tym 
porozmawiać, ale odmówił. Wczoraj zemdlał w pracy. 
Co powinienem zrobić?

Istotne znaczenie ma niezwłoczne poinformowanie 
Działu Personalnego oraz przełożonego Twojego 
znajomego w celu umożliwienia szybkiego 
zareagowania. Jeżeli nie masz pewności co do stanu 
faktycznego, nie zawahaj się ze swojej strony przed 
potraktowaniem sprawy poważnie.

15.5 - Właśnie dowiedziałem się, że jeden z naszych 
podwykonawców pił alkohol na terenie Firmy. Skoro 
formalnie rzecz biorąc nie jest on pracownikiem 
L’ORÉAL, to czy powinniśmy się tym zajmować?

Należy informować przełożonych o wszystkich 
zachowaniach, mogących zagrozić bezpieczeństwu 
naszego środowiska pracy lub wystawić kogoś na 
niebezpieczeństwo.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem związany 
z bezpieczeństwem i higieną pracy, nie ukrywaj 
tego. Porozmawiaj ze swoim przełożonym, 
Menadżerem ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
Dyrektorem Personalnym lub Korespondentem 
ds. Etyki, aby uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz 
również rozdział „Mam problem: Otwarte 
Rozmowy”).

Wszyscy, którzy pracują w lub dla GRUPY L’ORÉAL, mają prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska 
pracy. Bezpieczeństwo w pracy zależy od nas wszystkich.
 

BEZPIECZEŃSTWO

I HIGIENA PRACY
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Należy

+  Wspierać i promować zaangażowanie GRUPY 
L’ORÉAL w różnorodność, szczególnie w zakresie 
zasobów ludzkich, marketingu, zakupów i wkładu 
w społeczeństwo

+   Dbać o to, aby nasi dostawcy, klienci i partnerzy 
biznesowi znali politykę różnorodności stosowaną 
przez L’ORÉAL

Nie należy

-  Dyskryminować lub nękać/zastraszać na podstawie 
cech takich jak:  
-  płeć 
-  niepełnosprawność 
-  stan cywilny lub sytuacja rodzinna 
-  orientacja seksualna 
-  wiek 
-  poglądy polityczne i filozoficzne 
-  wiara 
-  aktywność związkowa 
-   pochodzenie etniczne, społeczne, kulturowe 

lub narodowe
Ten zakaz dyskryminacji dotyczy nie tylko 
procesu rekrutacji, ale również wszystkich decyzji 
dotyczących szkolenia, awansowania, przedłużania 
umowy o pracę oraz ogólnych warunków w pracy, 
jak również naszych relacji z naszymi dostawcami, 
klientami, partnerami biznesowymi i stronami trzecimi

Etyka?

16.1 - Co konkretnie według L’ORÉAL znaczy pojęcie 
„dyskryminacja”? Czy jest to definicja różniąca się 
od definicji podawanej przez prawo obowiązujące 
w moim kraju, czy też jest taka sama?

Podstawową zasadą w Grupie L’ORÉAL jest 
przestrzeganie prawa krajowego, w związku z tym 
każdy pracownik łamiący obowiązujące w danym kraju 
przepisy dotyczące dyskryminacji może zostać ukarany. 
Jednak w niektórych krajach prawo nie zakazuje 
zachowań, które są nie do zaakceptowania dla Firmy. 
Na przykład L’ORÉAL jest przeciwny nie tylko 
bezpośredniej, ale również pośredniej dyskryminacji. 
Dyskryminacja bezpośrednia oznacza działania 
odnoszące się do wykonywanych obowiązków, 
szkoleń, awansu, przedłużenia zatrudnienia lub innych 
kwestii związanych z pracą, których skutkiem jest 
nierówne traktowanie pracowników lub brak równych 
szans. Dyskryminacja pośrednia oznacza działania, 
które, choć pozornie obojętne, stawiają daną osobę 
w niekorzystnej sytuacji ze względu na jej płeć, wiek, 
niepełnosprawność lub inną cechę.

16.2 - Dział personalny zasugerował, że do naszego 
zespołu powinna dołączyć osoba niepełnosprawna. 
Wiem, że różnorodność jest ważna dla L’ORÉAL, ale 
obawiam się, że ta osoba będzie często korzystać 
ze zwolnień lekarskich powodując spadek morale 
zespołu, a ponadto będę mieć obowiązek traktowania 
tej osoby w specjalny sposób, co spowoduje zazdrość 
pozostałych członków zespołu.

Są to z góry wyrobione opinie. Doświadczenie wykazało, że 
obecność osób niepełnosprawnych nie wpływa w istotny 
sposób na relacje w pracy. W przypadku niepełnosprawnych 
kandydatów, podobnie jak u innych osób, rekrutacja jest 
przeprowadzana na podstawie umiejętności. Jedyną różnicę 
stanowi systematyczna kontrola kompatybilności stanowiska 
pracy. Mogą być niezbędne pewne środki dostosowujące, ale 
rzadko kiedy są one realizowane.

16.3 - Osoba w moim zespole właśnie skończyła 50 lat. 
Chciałem zorganizować małe przyjęcie urodzinowe, ale 
odmówiła mi, gdyż jej zdaniem L’ORÉAL nie zapewnia 
przyszłości zawodowej dla seniorów, a ona nie chce 
zwracać uwagi na swój wiek. Co powinienem jej 
powiedzieć?

Rozprosz obawy swojej koleżanki i poproś ją o spotkanie 
z Dyrektorem Personalnym w celu omówienia planu 
jej kariery. L’ORÉAL jest zaangażowany w oferowanie 
dynamicznej kariery wszystkim osobom niezależnie od 
wieku oraz umożliwianie im czynienia wkładu w rozwój 
swojej kariery.

16.4 - Jeden z moich współpracowników nie wybrał 
dostawcy, który moim zdaniem spełniał wszystkie 
nasze wymagania. Na podstawie komentarzy tego 
współpracownika podejrzewam, że miało to związek 
z narodowością i pochodzeniem etnicznym dostawcy. 
Co powinienem zrobić?

Jakakolwiek dyskryminacja na podstawie koloru skóry, 
narodowości lub pochodzenia etnicznego jest w 
L’ORÉAL nie do przyjęcia. Świadczy to o braku szacunku, 
na który zasługuje każdy człowiek. Spróbuj porozmawiać 
o tym z Korespondentem ds. Różnorodności a jeśli nie 
odniesie to skutku, zgłoś problem przełożonemu lub 
Menedżerowi ds. Zakupów.

16.5 - Nie czuje się komfortowo, gdy słyszę żarty 
w złym guście dotyczące moich homoseksualnych 
znajomych. Co powinienem zrobić? 
Czy powinienem porozmawiać z Działem Personalnym?

Homofobia jest całkowicie nie do przyjęcia. Każdy 
człowiek ma prawo do bycia szanowanym przez innych. 
Dążymy do otwartego i globalnego środowiska pracy. 
Jeżeli napotkasz problem tego typu, spróbuj uświadomić 
osobom opowiadającym takie żarty, że ich zachowanie 
jest nie do przyjęcia. Jeżeli się to nie uda, porozmawiaj 
ze swoim Dyrektorem Personalnym, Korespondentem ds. 
Różnorodności lub Korespondentem ds. Etyki.

Jako pracodawca

Różnorodność indywidualnych talentów wśród naszych pracowników umacnia naszą kreatywność i umożliwia 
nam opracowywanie i sprzedaż właściwych produktów. L’ORÉAL ceni wszystkie typy piękna.
L’ORÉAL jest solidnym i sprawiedliwym pracodawcą. Umożliwiamy zawodową integrację osób, które stanowią 
mniejszość wśród pracowników, w szczególności osoby niepełnosprawne oraz pochodzące z mniejszościowych 
grup społecznych lub etnicznych.
 

 RÓŻNORODNOŚĆ
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16.6 - Lubię robić podsumowanie całego tygodnia 
pracy, zwołując w piątki wieczorem zebranie zespołu, 
aby omówić wszystkie sprawy, które się ostatnio 
pojawiły. Wiem, że dla dwóch członków zespołu 
stanowi to problem, ponieważ ze względów religijnych 
w piątki wolą wcześniej wracać do domu. Czy jest to 
forma pośredniej dyskryminacji?

Mogłoby to być przykładem dyskryminacji pośredniej, 
gdyby nie było uzasadnionej potrzeby zwoływania zebrania 
w piątek wieczorem lub, gdyby istniał lepszy sposób 
osiągnięcia tego samego celu. Wygląda na to, że zwołanie 
zebrania jest uzasadnione (ma na celu monitorowanie 
pracy zespołu i umożliwia udzielenie odpowiedzi na 
pytania członków zespołu), ale czy koniecznie musi się ono 
odbywać w piątek wieczorem? Czy nie można osiągnąć 
tego samego zwołując zebranie wcześniej tego samego 
dnia lub w poniedziałek z samego rana?

16.7 - Ciągle słyszę, że różnorodność jest ważna 
dla naszej Grupy. Czy oznacza to, że powinienem 
przyjmować do pracy lub awansować jedynie kobiety 
lub osoby należące do mniejszości etnicznych?

Nie, nie o to chodzi. W GRUPIE L’ORÉAL zatrudnia się 
pracowników, biorąc pod uwagę względy merytoryczne. 
Należy zatrudnić najlepszych kandydatów na dane 
stanowisko. Należy jednak pamiętać, że różnorodność 
nie ogranicza się tylko do mniejszości etnicznych i kobiet. 
Dotyczy również innych często dyskryminowanych 
grup społecznych, takich jak niepełnosprawni, ludzie 
w podeszłym wieku itd.

16.8 - Jeżeli podzielam te same przekonania religijne, 
co niektórzy moi znajomi, czy mogę zaprosić ich do 
grupy modlitewnej?

Możesz zaprosić pracowników wyznających tę 
samą wiarę. Jednakże zależy nam na wzajemnym 
poszanowaniu swoich przekonań religijnych. Oznacza 
to powstrzymanie się od nawracania innych (np. prób 
nakłaniania innych osób do zmiany wiary).

16.9 - Mam niedługo przejść na urlop macierzyński 
i jestem zaniepokojona perspektywą sytuacji po 
powrocie do pracy i moimi przyszłymi sposobnościami 
rozwoju kariery. Gdzie mogę uzyskać stosowne 
informacje?

Polityką L’ORÉAL jest wspieranie pracowników 
przebywających na urlopie macierzyńskim. Oprócz 
płatnego urlopu macierzyńskiego, L’ORÉAL gwarantuje 
ponowną integrację pracowników w końcowym okresie 
urlopu macierzyńskiego na stanowisku zajmowanym 
wcześniej lub podobnym pod względem statusu 
i pensji. Należy omówić tę sprawę ze swoim Dyrektorem 
Personalnym przed przejściem na urlop macierzyński.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem związany 
z różnorodnością, nie ukrywaj tego. Porozmawiaj 
ze swoim przełożonym, Dyrektorem Personalnym, 
Korespondentem ds. Różnorodności lub 
Korespondentem ds. Etyki, aby uzyskać pomoc 
i wsparcie (zobacz również rozdział „Mam problem: 
Otwarte Rozmowy”).



32

Należy

+  Wspierać i promować zaangażowanie L’ORÉAL 
na rzecz miejsca pracy wolnego od molestowania 
i zastraszania

+  Być uprzejmym: traktować współpracowników 
i partnerów biznesowych tak, jak chciałoby się 
samemu być traktowanym

Nie należy

-  Rozmyślnie krzywdzić, nękać lub wprowadzać w błąd

Etyka?

17.1 - Co konkretnie według L’ORÉAL oznaczają pojęcia 
„nękanie” i „zastraszanie”? Nie sądzę, aby prawo 
w moim kraju przewidywało za to jakieś sankcje.

Podstawową zasadą w L’ORÉAL jest przestrzeganie 
lokalnego prawa, w związku z tym każdy pracownik, 
łamiący obowiązujące w danym kraju przepisy 
dotyczące molestowania, może zostać ukarany. Jednak 
prawo w niektórych krajach nie zakazuje zachowań, 
które dla L’ORÉAL są nie do zaakceptowania. Zależnie 
od okoliczności pewne zachowania mogą zostać 
uznane za niewłaściwe, np.:
-  Działania celowo krzywdzące lub sprawiające 

przykrość
-  Umyślne spowodowanie popełnienia przez kogoś 

błędu
-  Upokarzanie lub zastraszanie
-  Fizyczna lub towarzyska izolacja (tzw. „ciche dni”)
Molestowanie może występować również pomiędzy 
znajomymi. W danym kraju może nie być uregulowań 
prawnych dotyczących tego konkretnego zagadnienia. 
Prawdopodobnie jednak tego typu zachowania są 
prawnie zabronione, nawet jeśli nie określa się ich jako 
molestowanie i zastraszanie.

17.2 - Moja przełożona potrafi być bardzo 
onieśmielająca. Wiem, że chce nas zmotywować do 
lepszej pracy, ale zdarza się, że poniża ludzi i ma to zły 
wpływ na morale całego zespołu. Czy mogę coś na to 
poradzić?

Stawianie wyzwań pracownikom i doprowadzenie 
zespołu do takiego poziomu jakości pracy, jakiego 
oczekujemy w GRUPIE L’ORÉAL należy do obowiązków 
przełożonej. Może to oznaczać, że będzie krytykowała 
i komentowała pracę członków zespołu. Jednakże 
oczekuje się od niej również traktowania podwładnych 
z szacunkiem i działania z odpowiednim wyczuciem. 
Jeśli pracownik ma poczucie, że nie jest traktowany 
właściwie, powinien spróbować porozmawiać na ten 

temat z przełożonym. Możesz również skontaktować  
z Dyrektorem Personalnym. Dobre środowisko pracy  
jest możliwe tylko przy wsparciu i zaangażowaniu 
wszystkich - zarówno kierownictwa, jak i pracowników.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem związany 
z molestowaniem i zastraszaniem, nie ukrywaj tego. 
Porozmawiaj ze swoim przełożonym, Dyrektorem 
Personalnym lub Korespondentem ds. Etyki, 
aby uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz również 
rozdział „Mam problem: Otwarte Rozmowy”).

Jako pracodawca

Każdy człowiek ma prawo do szacunku i zachowania godności. Jest to podstawowa zasada dla naszego 
sposobu działania w GRUPIE L’ORÉAL. Jakiekolwiek zachowania lub czynności, mogące naruszyć to prawo, 
są nie do przyjęcia. Odnosi się to zwłaszcza do różnych form molestowania i zastraszania.
 

MOLESTOWANIE

I ZASTRASZANIE
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Należy

+  Wspierać i promować zaangażowanie L’ORÉAL 
w stworzenie miejsca pracy wolnego od 
molestowania seksualnego

+  Powstrzymywać się od wszelkich form 
molestowania seksualnego, zarówno wewnętrznie 
jak i na zewnątrz oraz względem stron trzecich, 
z którymi utrzymywana jest relacja zawodowa

Nie należy

-   Kontynuować zachowań uznanych za niepożądane

Etyka?

18.1 - Co konkretnie według L’ORÉAL oznacza pojęcie 
„molestowanie seksualne”? Czy jest to definicja 
różniąca się od definicji podawanej przez prawo 
obowiązujące w moim kraju, czy też jest taka sama?

Podstawową zasadą w Grupie L’ORÉAL jest 
przestrzeganie lokalnego prawa, w związku z tym 
każdy pracownik łamiący obowiązujące w danym 
kraju przepisy dotyczące molestowania seksualnego 
może zostać ukarany. Jednak prawo w niektórych 
krajach nie zakazuje zachowań, które dla L’ORÉAL 
są nie do zaakceptowania. Zależnie od okoliczności 
pewne zachowania, ze względu na swoją wagę lub 
częstotliwość występowania, mogą zostać uznane 
za niewłaściwe, np.:
-  Niepożądany lub nieodpowiedni kontakt fizyczny, 

wiadomości e-mail, żarty, spojrzenia i inne gesty, 
komentarze, zaproszenia lub prośby natury seksualnej

-  Dystrybucja lub prezentowanie dokumentów, 
plakatów, obiektów, itd. o podłożu seksualnym

-  Uzależnianie awansu lub jakiejkolwiek innej korzyści 
z zatrudnienia od działań natury seksualnej lub 
romantycznej

Molestowanie seksualne może dotykać zarówno 
mężczyzn i kobiet. Może mieć miejsce w lokalizacji 
należącej do L’ORÉAL lub w każdym innym miejscu, 
w którym prowadzimy naszą działalność.

18.2 - Podczas zespołowej imprezy jedna z moich 
koleżanek stwierdziła, że nasz przełożony 
zachowywał się wobec niej nieodpowiednio pod 
względem gestów i komentarzy. Boi się powiedzieć 
coś na ten temat, ponieważ nie chce uchodzić za 
pruderyjną lub narazić na szwank swojej kariery 
zawodowej. Jak mógłbym jej pomóc?

Należy zachęcić koleżankę do bezpośredniej rozmowy z 
przełożonym, jeśli jest w stanie ją przeprowadzić. Jeżeli 

nie, może również poruszyć tę sprawę z Dyrektorem 
Personalnym. Jeśli koleżanka nie podejmie żadnych 
działań, należy w jej zastępstwie zgłosić sprawę do 
Działu Personalnego, nawet jeśli nie są znane wszystkie 
fakty lub nie zaobserwowano osobiście przypadków 
molestowania. Bardzo ważne jest to, aby powstrzymać 
czyjeś niestosowne zachowanie, zanim przybierze 
poważniejszą formę.

18.3 - Mam spotkanie z klientem, który zawsze 
nawiązuje kontakt fizyczny i komentuje moją 
sylwetkę oraz składa obietnice zwiększenia 
zamówień, jeżeli zgodzę się z nim umówić. To jest 
klient, a nie pracownik L’ORÉAL, więc nie mam 
pewności, czy L’ORÉAL zrobi z tym cokolwiek.

Porozmawiaj z Dyrektorem Personalnym. Polityką 
L’ORÉAL jest ochrona swoich pracowników przed 
molestowaniem seksualnym, w tym również ze strony 
partnerów biznesowych.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem związany 
z molestowaniem seksualnym, nie ukrywaj tego. 
Porozmawiaj ze swoim przełożonym, Dyrektorem 
Personalnym lub Korespondentem ds. Etyki, 
aby uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz również 
rozdział „Mam problem: Otwarte Rozmowy”).

Każdy człowiek ma prawo do szacunku i zachowania godności. Jest to podstawowa zasada dla naszego 
sposobu działania w GRUPIE L’ORÉAL. Jakiekolwiek zachowanie lub czynności mogące naruszyć to prawo 
są nie do przyjęcia. Odnosi się to zwłaszcza do wszelkich form molestowania seksualnego.
 

MOLESTOWANIE

SEKSUALNE



34

Spis treści
S T R .  3 5
Działalność o charakterze 
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JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE

„Bierzemy udział w tworzeniu świata 
piękna i prawości”.
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Należy
+  W przypadku osobistego uczestniczenia 

w działalności politycznej wyraźnie zaznaczyć 
odrębność swoich działań od GRUPY L’ORÉAL.

+  Poinformować swojego przełożonego o wpływie 
swojego uczestnictwa w działalności politycznej 
na możliwość realizowania obowiązków w GRUPIE 
L’ORÉAL lub braku spójności osobistych poglądów 
politycznych z zasadami GRUPY L’ORÉAL (zobacz 
również rozdział „Konflikt interesów”)

+  Ściśle przestrzegać zasad GRUPY L’ORÉAL 
dotyczących prezentów i zaproszeń na imprezy 
oraz zapobiegania korupcji (zobacz rozdział 
„Łapówkarstwo i drobne gratyfikacje”)

Nie należy
-  Korzystać z jakichkolwiek zasobów będących 

własnością Firmy (wliczając w to czas pracy, 
telefon, papier, e-mail i inne) do wspierania osobistej 
działalności politycznej

- Korzystać z miejsca pracy jako trybuny politycznej

-  Przekonywać, że L’ORÉAL wspiera Twoją osobistą 
działalność polityczną

-  Prowadzić z przedstawicielami władz publicznych 
lub partii politycznych dyskusji dotyczących 
lokalnych lub międzynarodowych przepisów 
bez wyraźnej zgody Prezesa Filii oraz zostać 
przedmiotem wpisu w rejestrze lobbystów, jeżeli 
taki istnieje

Etyka?
19.1 - Jako wolontariusz pracuję na rzecz lokalnego 
kandydata, którego linia postępowania jest w dużej 
mierze zgodna z wartościami wyznawanymi przez 
L’ORÉAL. Czy mogę użyć firmowej kopiarki, aby odbić 
kilka ulotek?

Nie. Nie wolno korzystać z czasu pracy ani zasobów 
Firmy do wspierania jakiejkolwiek działalności 
politycznej.

19.2 - Mój przełożony spytał, czy nie zechciałbym 
wesprzeć finansowo kampanii jego córki ubiegającej 
się o fotel burmistrza. Czy było to właściwe?

Nie. Nawet, jeśli przełożony nie wywierał na pracownika 
żadnych nacisków, każda taka prośba, choćby 
najbardziej niewinna, jest niewłaściwa i może stanowić 
środek przymusu.

19.3 - Chcę prowadzić biuro wyborcze w mojej 
miejscowości. Na moich plakatach chcę wspomnieć 
o tym, że pracuję dla GRUPY L’ORÉAL.

To nie jest właściwe, ponieważ mogłoby stanowić 
domniemanie wspierania Twojej kandydatury przez 
GRUPĘ L’ORÉAL.

19.4 - Czym właściwie jest lobbing? W mediach raczej 
nie ma to dobrej reputacji.

Lobbing jest działalnością, z którą wiąże się wkład 
w proces podejmowania decyzji publicznych 
dotyczących przepisów mających zazwyczaj wpływ 
na naszą działalność, w sposób umożliwiający 
zrozumienie przez osobę podejmującą te decyzje 
możliwego wpływu tych przepisów na naszą Firmę. 
Jeżeli uznamy, że takie przepisy mogą być szkodliwe, 
informujemy o tym i staramy się ograniczyć skutki. 
L’ORÉAL regularnie komunikuje o swoich stanowiskach 
władzom i instytucjom publicznym, z którymi i za 
pośrednictwem których bierze udział w tej debacie, 
ściśle przestrzegając wszystkie mające zastosowanie 
odnośne przepisy.

19.5 - Czy pracownicy powinni wyrażać swoje opinie 
i zaangażowanie polityczne w miejscu pracy?

L’ORÉAL szanuje prawo pracowników do osobistego 
uczestniczenia w życiu politycznym, ale miejsce pracy 
nie jest dobrym miejscem do dyskutowania na temat 
polityki.

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem związany 
działalnością o charakterze politycznym lub 
lobbingiem, nie ukrywaj tego. Porozmawiaj ze 
swoim przełożonym, Dyrektorem Personalnym 
Ludzkich lub Korespondentem ds. Etyki, aby 
uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz również 
rozdział „Mam problem: Otwarte Rozmowy”).

L’ORÉAL nie udziela wsparcia partiom politycznym, politykom oraz powiązanym instytucjom. Jednakże 
L’ORÉAL jako lider w branży kosmetyków za swój obowiązek uważa wykazywanie proaktywnej postawy 
i branie udziału w procesach decyzyjnych w krajach, w których prowadzi swoją działalność. 
L’ORÉAL szanuje prawo pracowników do uczestniczenia w życiu politycznym - o ile dopilnują, aby ich osobiste 
poglądy nie były mylone ze stanowiskiem Firmy.
 

DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE POLITYCZNYM

I LOBBING
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Jako firma odpowiedzialna społecznie

Należy
+  Stosować procedury przyjazne środowisku, których 

wprowadzenie L’ORÉAL uważa za swój obowiązek

+  Popierać używanie surowców odnawialnych i rozwój 
technologii produkcji opakowań przyjaznych dla 
środowiska

+  Brać pod uwagę, jak nasze zachowanie, niezależnie 
od wykonywanej pracy, wpływa na środowisko 
naturalne, i ograniczać ten wpływ, gdy to tylko 
możliwe: na przykład rezygnując z niepotrzebnych 
podróży, oszczędzając wodę i energię elektryczną, 
unikając wytwarzania odpadów. Tam, gdzie nie da 
się tego uniknąć, musimy dopilnować, aby odpady 
zostały poddane recyklingowi lub były utylizowane 
w odpowiedzialny sposób. Nawet niewielkie gesty, 
takie jak segregowanie odpadów żywnościowych 
w firmowych stołówkach, mogą mieć znaczenie

+  Zapobiegać łamaniu zasad polityki ochrony 
środowiska L’ORÉAL

+  Natychmiast zgłaszać kierownictwu lub Menadżerowi 
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wszelkie wycieki 
lub nietypowe emisje do wody lub powietrza

Nie należy
-  Ignorować zasad firmy dotyczących zarządzania 

ekologicznego

Etyka?
20.1 - Urządzenie do pomiaru zanieczyszczeń w bardzo 
ważnym elemencie wyposażenia fabrycznego działa 
wadliwie. Właśnie się dowiedziałem, że pozyskanie 
nowych części i naprawa zajmą trzy dni. Czy naprawdę 
możemy sobie pozwolić na zatrzymanie produkcji, gdy 
mamy ogromne zaległości w realizacji zamówień?

Nie ma innego wyjścia. Zobowiązanie przestrzegania 
dobrych praktyk ochrony środowiska jest ważniejsze 
niż krótkoterminowe zyski lub plany produkcyjne. 
Urządzenie nie może działać bez wymaganej 
kontroli emisji zanieczyszczeń. Należy zawiadomić 
przełożonych, aby pomogli rozwiązać ten problem.

20.2 - Jeżeli działamy zgodnie z lokalnym prawem, 
dlaczego musimy przestrzegać standardów 
ochrony środowiska GRUPY L’ORÉAL, co stawia nas 
w `niekorzystnej sytuacji wobec konkurencji?

Zaangażowanie L’ORÉAL w ochronę środowiska sięga 
dalej niż zwykłe stosowanie się do przepisów prawnych. 
Jeżeli pracownik uważa, że na skutek tego zagrożone 
są interesy Firmy, powinien omówić ten problem ze 
swoim przełożonym.

 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
odnośnie zasad zarządzania ekologicznego GRUPY 
L’ORÉAL, przeczytaj „Cele na 2020: piękno dla wszystkich”

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem związany 
z zarządzaniem ekologicznym, nie ukrywaj tego. 
Porozmawiaj ze swoim przełożonym, Menadżerem 
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Dyrektorem 
Personalnym lub Korespondentem ds. Etyki, 
aby uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz również 
rozdział „Mam problem: Otwarte Rozmowy”).

L’ORÉAL podchodzi z szacunkiem do środowiska naturalnego i dąży do ograniczenia swojego wpływu na 
nie. Chcemy otwarcie informować o naszych osiągnięciach w tej dziedzinie, jak również o wyzwaniach, które 
wciąż stoją przed nami.
Wiele działań związanych z dostarczaniem naszych produktów na rynek ma bezpośredni wpływ na środowisko 
naturalne. Zadaniem wszystkich pracowników jest ograniczenie tego wpływu, gdy to tylko możliwe. Liczy się 
każdy mały krok w tym kierunku.
 

ZARZĄDZANIE

EKOLOGICZNE
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Należy

+  Rozumieć, że filantropia jest zobowiązaniem 
długoterminowym. We wszelkich działaniach, 
niezależnie od ich rozmiaru, trzeba mieć jasny 
plan dalszego rozwoju danego zobowiązania 
w przyszłości

Nie należy

-  Angażować GRUPY L’ORÉAL w działania, które 
nie odzwierciedlają naszych Zasad Etyki i strategii 
filantropii Grupy

-  Zmuszać pracowników lub partnerów biznesowych 
do przekazywania dotacji lub funduszy na projekty 
filantropijne wspierane przez GRUPĘ L’ORÉAL

Etyka?

21.1 - Miejscowa organizacja charytatywna, z którą 
współpracuję spytała, czy L’ORÉAL mógłby przekazać 
nieodpłatnie swoje produkty, aby wesprzeć ich 
sprawę. Wiem, że duża ilość szamponu i żelu do 
kąpieli ma zostać zniszczona z uwagi na przestarzałe 
opakowania. Mógłbym zorganizować wywiezienie tych 
towarów tak, aby nikt nie dowiedział się o tym. Czy 
mogę przekazać je organizacji?

L’ORÉAL pragnie wspierać działalność dobroczynną, 
jeśli nie kłóci się ze strategią Firmy. Należy zawiadomić 
przełożonego, do którego obowiązków należy 
sprawdzenie charakteru tej konkretnej inicjatywy 
charytatywnej i wystąpienie do osoby odpowiedzialnej 
za działalność filantropijną w danym kraju z propozycją 
udzielenia pomocy.

21.2 - Szpital, w którym pracuję co tydzień jako 
wolontariusz, prosi wszystkich o pomoc w rekrutacji 
nowych wolontariuszy i chciałby, abym spróbował 
zaangażować w to L’ORÉAL. Wiem, że kilku moich 
kolegów mogłoby być zainteresowanych. Czy 
powinienem porozmawiać z nimi bezpośrednio?

Jeżeli szpital ten stwarza możliwość działalności 
zgodnej z ogólną strategią filantropijną przyjętą 
w GRUPIE L’ORÉAL, należy porozmawiać 
z przełożonym i dowiedzieć się, czy istnieje 
możliwość nawiązania współpracy z tym szpitalem. 
L’ORÉAL stara się nie tylko wspierać finansowo różne 
organizacje dobroczynne, ale również nawiązywać z 
nimi stosunki partnerskie, które łączą datki pieniężne i 
dary rzeczowe oraz wkład pracowników, kładąc nacisk 
na dzielenie się doświadczeniem, które posiadamy 
aby pomóc innym. Osoba zainteresowana mogłaby 
zostać wnioskodawcą takiego projektu ze strony 
Grupy i współpracując ze szpitalem stworzyć ważny 
długoterminowy program.

 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: 
odnośnie wkładu GRUPY L’ORÉAL w życie społeczności 
lokalnej, przeczytaj „Cele na 2020: piękno dla wszystkich”

Osoby kontaktowe: Jeżeli masz problem związany 
z wkładem w życie społeczności lokalnej, nie 
ukrywaj tego. Porozmawiaj ze swoim przełożonym, 
Dyrektorem Personalnym lub Korespondentem 
ds. Etyki, aby uzyskać pomoc i wsparcie (zobacz 
również rozdział „Mam problem: Otwarte Rozmowy”).

L’ORÉAL jest odpowiedzialnym i aktywnym uczestnikiem życia społecznego, dobrym sąsiadem i troskliwym 
obywatelem działającym na rzecz społeczności lokalnej. Zachęcamy naszych pracowników do odgrywania 
aktywnej roli w życiu społecznym.
 

WKŁAD

W ŻYCIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
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Jak dawać przykład

Oprócz codziennych działań, które muszą być 
wzorowe, istnieje kilka prostych sposobów na 
podkreślenie znaczenia przykładanego do zasad 
GRUPY L’ORÉAL, a mianowicie:
-  umieszczenie treści WIZJI GRUPY L’ORÉAL 

w swoim biurze
- posiadanie Kodeksu Etyki zawsze pod ręką
-  dopilnowanie przestrzegania Kodeksu Etyki przez 

członków zespołu, bez żadnych odstępstw
-  zapoznanie nowych pracowników z Kodeksem Etyki
-  zorganizowane dodatkowego czasu na dyskusję 

o sprawach dotyczących etyki (poza Dniem Etyki)
-  regularna analiza problemów natury etycznej 

wynikających podczas pracy
-  szczegółowe objaśnienie kompetencji etycznych, 

takich jak „działanie/zarządzanie z wrażliwością 
na problemy ludzi” oraz „osiąganie rezultatów 
w sposób uczciwy” podczas rocznych ocen 
pracowników

-  Uznanie i docenienie pracownika za szczególny 
przykład etyki i odwagi w zachowaniu, przy 
pierwszej możliwej sposobności 

Twoi pracownicy mogą również chcieć omówić 
z Tobą swoje problemy i pytania dotyczące etyki. 
Możesz im to ułatwić poprzez regularne informowanie 
o swojej dostępności i gotowości do dyskusji oraz 
przypominać im, że pracownicy, którzy w dobrej 
wierze zgłoszą wątpliwości, będą chronieni przed 
działaniami odwetowymi.

Jak uwzględnić etykę w swoim 
procesie podejmowania decyzji

W przypadku konieczności podjęcia decyzji, odnieś 
się do pytań zawartych w rozdziale „Jak posługiwać 
się Kodeksem”. Pamiętaj, że prawo do wykonywania 
jakichkolwiek działań nie oznacza, że są one zgodne 
z Zasadami Etyki Grupy.

Jeżeli podejmiesz decyzję ze względów etycznych, 
zgodnie z naszymi zasadami poufności, podziel 
się nią z członkami swojego zespołu, aby mogli 
oni skorzystać z Twojej wiedzy i przykładu.

Sposób odpowiadania na pytania ze-
społu

Upewnij się, że znasz poszczególne Zasady Etyki 
Grupy. Odpowiadasz za to, aby znał je Twój zespół. 
Ponadto poświęcaj czas na słuchanie członków 
swojego zespołu: zadawanie pytań tego typu wcale 
nie jest dla nich łatwe.

Jeżeli nie znasz odpowiedzi na ich pytania, musisz 
skierować ich do osoby, która będzie zdolna do 
udzielenia właściwej porady.

Co powinno być dla mnie, jako Menadżera, ważniejsze: 
wypełnianie moich zobowiązań dotyczących osiągania 
celów finansowych i `biznesowych, czy tych, które 
dotyczą Kodeksu Etyki?

Nie ma rozbieżności między tymi zagadnieniami 
- są ze sobą ściśle połączone. Robienie dobrych 
rzeczy z dobrych powodów zawsze gwarantuje 
dobre prowadzenie interesów. Sprzeczne z prawem 
lub nieetyczne praktyki biznesowe nigdy nie służą 
interesom Firmy.

Czy Zasady Etyki mają zastosowanie na wszystkich, 
nawet tych najwyższych szczeblach zarządzania?

Zasady Etyki dotyczą każdego. Im wyższe zajmowane 
stanowisko, tym bardziej przykładne powinno być 
zachowanie takiej osoby. Podwójne standardy są 
niedopuszczalne i sprzeczne z etyką GRUPY L’ORÉAL.

Menadżer ponosi dodatkową odpowiedzialność, ponieważ:
- Daje przykład i promuje etyczne zachowania
- Podejmując decyzje staje wobec bardziej złożonych i trudniejszych zagadnień
- Członkowie zespołu zwracają się do niego o radę i pomoc
 

ROLA

MENADŻERA
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