
     
   

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
 
DOTYCZĄCE KODEKSU POSTĘPOWANIA
 

Co to jest Kodeks Postępowania? 
Kodeks Postępowania jest dokumentem redagowanym przez firmę (w tym przypadku przez ACCIONA,S.A.) skierowanym 
do jej pracowników oraz osób trzecich w celu wdrożenia wzorców postępowania, które odzwierciedlałyby zasady etyczne, 
jakimi kieruje się firma. 

Dlaczego jest nam potrzebny Kodeks Postępowania? 
Celem ACCIONA jest wyznaczenie klarownych standardów etycznego i odpowiedzialnego postępowania w firmie, i jest 
niezmiernie istotnym, aby każdy pracownik miał do niego dostęp, a także wiedział gdzie w razie potrzeby może otrzymać 
pomoc lub wsparcie. 

Czy przestrzeganie Kodeksu jest obowiązkowe? 
Tak. Kodeks dotyczy wszystkich członków Zarządu, menedżerów i pracowników Grupy ACCIONA i jego przestrzeganie jest 
obowiązkowe. 

Czy niniejszy Kodeks może zmienić politykę lokalną przedsiębiorstwa, oraz układy zbiorowe? 
Nie. Kodeks jest uzupełnieniem innych zasad, praktyk lub dokumentów, które mają podobny charakter do tych zawartych 
w Kodeksie Postępowania. 

Czy Kodeks odnosi się także do pracowników Agencji Pracy Tymczasowej, którzy oferują swoje usługi firmie ACCIONA, lub 
do innych kontrahentów ACCIONA? 
Tak, Kodeks Postępowania odnosi się także do pracowników przedsiębiorstw współpracujących (agencje pracy 
tymczasowej, stypendyści, kontrahenci), którzy utrzymują relacje z ACCIONA, mimo iż z punktu widzenia prawnego nie są 
pracownikami Grupy. 

Do kogo powinienem się zwrócić w przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczącej interpretacji Kodeksu? 
Poinformuj swojego bezpośredniego przełożonego lub Komisję Kodeksu Postępowania. W celu rozwiązania jakichkolwiek 
wątpliwości lub zgłoszenia uchybień możesz skontaktować się z Komisją Kodeksu Postępowania pod specjalnie 
udostępnionym w tym celu adresem pocztowym lub email (canaletico@acciona.es). 

Do kogo powinienem się zwrócić w przypadku zauważenia naruszenia Kodeksu? 
Powinieneś zwrócić się do Komisji Kodeksu Postępowania. Komisja Kodeksu Postępowania pozostawia do dyspozycji 
pracowników adres pocztowy oraz email (canaletico@acciona.es ), na który możesz napisać w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości lub w celu zgłoszenia naruszenia Kodeksu. 

W punkcie 4.9. Kodeksu Postępowania jest mowa o przekazywaniu klientom, kontrahentom i dostawcom, bądź 
przyjmowaniu od nich określonych korzyści. Czy mogę w dalszym ciągu akceptować podarunki (na przykład 
Bożonarodzeniowe) od dostawców lub klientów? 
Tak, pod warunkiem, że jest toprezent zwyczajowy, związany z określoną okazją i nie nadmiernie drogi, który nie może być 
interpretowany jako próba zachęcenia pracownika do określonego zachowania na korzyść ofiarodawcy lub ze szkodą dla 
interesów ACCIONA. Pracownicy ACCIONA nie mogą bowiem przyjmować, oferować ani przekazywać bezpośrednio lub 
pośrednio płatności w gotówce, w naturze ani jakichkolwiek innych korzyści, osobom pracującym na rzecz jakiegokolwiek 
podmiotu publicznego lub prywatnego, partii politycznej lub kandydata na urząd państwowy,w zamiarze uzyskania lub 
utrzymania zysków lub innych korzyści niezgodnych z prawem. Prezenty, zaproszenia i inne grzecznościowe gesty wobec 
funkcjonariuszy publicznych realizowane są zgodnie z Przepisami dotyczącymi Wydatków Grupy ACCIONA. W przypadku 
wątpliwości, przed podjęciem decyzji skontaktuj się z Komisją Kodeksu Postępowania pod adresem email: canal
etico@acciona.es. 

Co należy rozumieć przez pojęcia: prześladowanie psychiczne lub moralne? 
Prześladowanie psychiczne lub moralne jest to sytuacja, w której osoba lub grupa osób praktykują wobec innej osoby/ 
osób w miejscu pracy, w sposób systematyczny i notoryczny, przez dłuższy okres czasu molestowanie psychiczne w celu 
zniszczenia jej/ich reputacji, naruszenia godności lub w celu zakłócenia przebiegu jej/ich obowiązków służbowych i 
doprowadzenia ostatecznie do opuszczenia stanowiska pracy. 

Co należy rozumieć przez pojęcie dyskryminacja? 
Dyskryminacja to takie działanie bezpośrednie lub pośrednie, które powoduje, że jakaś osoba lub grupa osób traktowana 
jest mniej przychylnie niż inne w porównywalnej sytuacji ze względu na płeć, rasę, kolor, wyznanie, orientację seksualną, 
opinię polityczną, przynależność związkową, pochodzenie etniczne bądź społeczne czy też swoją niepełnosprawność. 

Co należy rozumieć przez pojęcie prześladowanie seksualne i prześladowanie ze względu na płeć? 
Prześladowanie seksualne to takie zachowanie, werbalne lub fizyczne, o podłożu seksualnym, które ma na celu lub 
wywiera efekt naruszenia godności osobistej zwłaszcza, gdy stwarza atmosferę zastraszenia, poniżenia lub wrogości. 
Prześladowanie ze względu na płeć to jakiekolwiek nienależne zachowanie ze względu na płeć danej osoby, które ma na 
celu lub wywiera efekt naruszenia godności osobistej zwłaszcza, gdy stwarza atmosferę zastraszenia, poniżenia lub 
wrogości. 
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