
KODEKS 
ETYKI
I POSTĘPOWANIA 
BIZNESOWEGO



	 KOMUNIKAT	ZARZĄDU		 2

 I.	NASZA	ODPOWIEDZIALNOŚĆ	 5

 II.	PRZEWODNIK	PO	KODEKSIE	 9
  II.1. Zakres – Kogo dotyczy Kodeks? 11
	 	 II.2.	 	Jak	działać	w	zgodzie	z	Kodeksem?	–	ogólny	zakres	odpowiedzialności	 

naszych	pracowników	 12
	 	 II.3.		 	Co	powinien	zrobić	lider?	–	dodatkowy	zakres	odpowiedzialności		 

kierowników	 12
	 	 II.4.		 	Czego	oczekujemy	od	zewnętrznych	podmiotów	powiązanych?	Ogólna	odpowiedzialność	naszych	

podmiotów	powiązanych	(np.	partnerów	biznesowych,	klientów,	podwykonawców,	podmiotów	
sponsorowanych)	 13

	 	 II.5.		 Zero	tolerancji	dla	zemsty	 13
	 	 II.6.		 Organizacja	etyki	 13
	 	 II.7.		 SpeakUp!	–	mechanizm	skargi	etycznej	 14

 III.	WARTOŚCI	ETYCZNE	GRUPY	MOL	 17

 IV.	ZASADY	ETYCZNEGO	POSTĘPOWANIA	W	BIZNESIE	 21
	 	 IV.1.	 Zasady	etycznego	postępowania	w	biznesie	 22
	 	 IV.2.	 Prawa	człowieka	 23
	 	 	 IV.2.1.		 	Bezpieczeństwo,	higiena	pracy	i	ochrona	środowiska	(BHPiOŚ)	oraz	ochrona		 25
	 	 	 IV.2.2.		 Równe	traktowanie	i	możliwości	 28
	 	 	 IV.2.3.		 Godność	i	wzajemny	szacunek	 29
	 	 	 IV.2.4.		 Ochrona	prywatności	 30
	 	 	 IV.2.5.		 Praktyki	uczciwej	pracy	 31
	 	 IV.3.		 Wolny	i	uczciwy	handel	i	konkurencja	 32
	 	 	 IV.3.1.		 Uczciwa	konkurencja	 32
	 	 	 IV.3.2.		 Zgodność	ze	środkami	kontroli,	ograniczeniami	i	sankcjami	importowymi	i	eksportowymi	 34
	 	 IV.4.		 Działania	antykorupcyjne	i	zapobieganie	oszustwom	 35
	 	 	 IV.4.1.		 Przekupstwo	i	korupcja	 36
	 	 	 IV.4.2.		 Podarunki	i	gościnność	 38
	 	 	 IV.4.3.		 Oszustwo	 40
	 	 	 IV.4.4.		 Pranie	brudnych	pieniędzy	 41
	 	 	 IV.4.5.		 Handel	wewnętrzny	i	manipulacja	rynkiem	 42
	 	 	 IV.4.6.		 	Prawdziwa	sprawozdawczość	i	integralność	procesów	biznesowych	 43
	 	 IV.5.		 Lojalność	korporacyjna	 44
	 	 	 IV.5.1.		 Unikanie	konfliktu	interesów	 44
	 	 	 IV.5.2.		 Ochrona	mienia	firmowego	 46
	 	 	 IV.5.3.		 Ochrona	tajemnic	i	informacji	handlowych	 47
	 	 	 IV.5.4.		 Ochrona	własności	intelektualnej	 48
	 	 	 IV.5.5.		 Bezpieczeństwo	danych,	systemy	cyfrowe	 49
	 	 IV.6.		 Oparte	na	zaufaniu	relacje	biznesowe	i	odpowiedzialne	relacje	z	zainteresowanymi	stronami	 50
	 	 	 IV.6.1.		 Relacje	i	komunikacja	z	partnerami	biznesowymi	 50
	 	 	 IV.6.2.		 Zaangażowanie	w	życie	lokalnych	społeczności	 51
	 	 	 IV.6.3.		 Nasze	stanowisko	dotyczące	działalności	politycznej.	 52
	 	 	 IV.6.4.		 Relacje	i	poparcie	rządowe	 52
	 	 	 IV.6.5.		 Inwestycje	społeczne,	działalność	sponsorska	i	darowizny	 53
	 	 	 IV.6.6.		 Ujawnianie	informacji,	media	społecznościowe	i	relacje	z	mediami	 54

 V.		ZAŁĄCZNIKI	 55
	 	 1.	 Reguły	Postępowania	Rady	Etyki	 57
	 	 2.	 Odpowiednie	wytyczne	zewnętrzne	 57

Spis treści



Komunikat Zarządu
Wierzymy, iż nasze zaangażowanie w kwestie etycznego zachowania stanowi 
jeden z najważniejszych elementów działalności Grupy MOL, a solidne podstawy 
etyczne Grupy MOL są wynikiem tych dążeń stanowiących nierozerwalny 
element naszej działalności. Grupa MOL jest zaangażowana w prawidłowe 
prowadzenie działalności, w oparciu o kulturę etyki i zgodności. Zaspokajanie 
potrzeb społecznych to serce naszej działalności.
W perspektywie długoterminowej umożliwia nam ono stawianie 
czoła środowisku konkurencyjnego rynku poprzez akceptację zasad 
odpowiedzialności moralnej zarówno na płaszczyźnie jednostki, jak i z punktu 
widzenia firmy. Możemy w ten sposób zapewnić zaufanie naszych pracowników, 
klientów, udziałowców, partnerów biznesowych, społeczności i wszystkich 
zainteresowanych oraz zapewnić reputację firmy poprzez etyczne postępowanie 
i przestrzeganie wszelkich przepisów prawnych.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć. Zachowanie etyczne ma długą tradycję  
i historię wśród firmy Grupy MOL i kultura ta jest głęboko zakorzeniona 
w naszej działalności. Pierwszy Kodeks Etyki wprowadzono w roku 1992 
i od tego czasu jest on aktualizowany zgodnie z naszym rozwojem. Nasza 
odpowiedzialność nie ogranicza się wyłącznie do granic naszej korporacji. 
Grupa MOL ma pełną świadomość spoczywającej na niej odpowiedzialności 
za wszystkie zainteresowane strony, wewnętrzne i zewnętrzne, podejmujemy 
zatem świadomy wysiłek, jakim jest przekazywanie naszych kluczowych 
wartości innym.

Zachowanie nieetyczne lub niezgodne, czy nawet pozornie nieetyczne, 
dotyczące naszej działalności, może bardzo łatwo narazić na szwank zaufanie 
pokładane w Grupie MOL. Naszym zdecydowanym zamiarem jest zatem 
zaangażowanie i zapewnienie, że każde naruszenie norm określonych w naszym 
Kodeksie Etycznym i Kodeksie Biznesowym pociągnie za sobą zdecydowane 
konsekwencje oraz stosowne środki naprawcze. Grupa MOL stosuje politykę 
braku tolerancji wobec  korupcji, karteli, poważnych naruszeń praw człowieka  
i naruszeń reguł dotyczących ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

Mamy wspólny interes i cel, wzmacnianie i zachowanie podstaw etycznych 
naszej działalności biznesowej i ochrona naszych najważniejszych wartości. 
Jesteśmy zdecydowani promować i zachęcać do postaw etycznych poprzez 
kierownictwo osobiste.

Grupa MOL chce być energią napędową zmian na lepsze i oczekujemy, iż 
wszyscy nasi partnerzy przyłączą się do realizacji tego wspólnego celu!

W Grupie MOL zobowiązaliśmy 
się realizować nasze aktywności 
gospodarcze w prawidłowy 
sposób, który opiera się  
na naszej kulturze zachowania 
etycznego i przestrzegania 
przepisów prawnych.

Zsolt Hernádi 
Prezes- Dyrektor Generalny

József Molnár
Dyrektor Generalny 
Grupy 

OSZKÁR VILÁGI JÓZSEF MOLNÁRZSOLT HERNÁDIOSZKÁR VILÁGI JÓZSEF MOLNÁRZSOLT HERNÁDI

Oszkár Világi
V-ce Dyrektor ds. 
Innowacji Biznesowych 
i Usług
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I.
NASZA  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ



Zachowanie etyczne to podstawa zaufania w biznesie i w społeczeństwie. Aby zagwarantować 
zaufanie, pracownicy Grupy MOL dokładają wszelkich starań mających zapewnić uczciwe i równe 
traktowanie naszych własnych zainteresowanych (akcjonariuszy, kierowników, pracowników, 
związki zawodowe) i zewnętrzne, zainteresowane strony (klienci, dostawcy, wykonawcy, agenci, 
pośrednicy, konkurenci, rząd i zainteresowane organy polityczne, lokalne społeczności, organizacje 
pozarządowe, środowisko naturalne i społeczeństwo w ogólności), i oczekujemy tego samego od 
wszystkich zainteresowanych stron w całym naszym łańcuchu wartości i społeczności. Nasze 
wysiłki mogą być godne zaufania wyłącznie wówczas, gdy będziemy przestrzegać prawa, działać 
odpowiedzialnie, spójnie, z szacunkiem, uczciwie, traktując wszystkich jednakowo, z zachowaniem 
troski, niezawodności i odpowiedzialności.

Mamy świadomość, że Grupa MOL jako duża firma sektora energetycznego odgrywa kluczową 
rolę w życiu społeczeństwa i gospodarki oraz, iż jest ona przedsiębiorstwem wysokiego ryzyka. 
Jest to nie tylko złożone środowisko prawne, oczekiwania udziałowców i inwestorów, ale 
również wpływ prawidłowego zarządzania wspomnianym ryzykiem. Nasz Kodeks przedstawia 
wytyczne dotyczące zgodności prawnej, praw człowiek i etyki, wraz z naszym zaangażowaniem 
w tworzenie etycznej i społecznie odpowiedzialnej firmy. Wykorzystujemy korporacyjną 
odpowiedzialność za społeczeństwo i środowisko jako synonimy równowagi. Dla nas, równowaga 
oznacza zaangażowanie korporacji w zrównoważoną integrację czynników ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych w ramach codziennej działalności. Celem naszej odpowiedzialności 
jest zmaksymalizowanie długoterminowej wartości udziałowców oraz zapewnienie licencji 
społecznej Grupy MOL na prowadzenie działalności. Dążymy do tworzenia wartości ekonomicznej, 
osiągając jednocześnie ważne cele społeczne, takie jak ograniczanie biedy, wspieranie rozwoju 
gospodarczego, poprawa dobrobytu lokalnych społeczności poprzez tworzenie dobrych miejsc 
pracy i wysokiej jakości edukacji, poprawa bezpieczeństwa i jakości ochrony środowiska, jak 
również zmniejszanie nierówności i innych naruszeń praw człowieka.

Mamy świadomość, iż jako firma z branży energetycznej stajemy w obliczu wysokiego ryzyka 
związanego z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną środowiska (BHPiOŚ), a Grupa MOL 
funkcjonuje w branżach, w których kwestie praw człowieka mogą mieć kluczowe znaczenie. 
Ponadto, charakterystyka branży naftowej i gazowej, taka jak prowadzenie działalności na rynkach 
wschodzących, częste interesy i skomplikowane zależności umowne ze stronami rządowymi 
i politycznymi, partnerami joint venture, dostawcami i innymi wykonawcami oraz poleganie 
w znacznym stopniu na stronach trzecich prowadzi do powstawania szczególnego ryzyka, 
stawiającego działania antykorupcyjne i zgodność rynkową w centrum naszej uwagi.  
W odpowiedzi na te wyzwania stosujemy politykę braku tolerancji wobec korupcji, karteli, 
poważnych naruszeń praw człowieka i naruszeń reguł dotyczących ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa i środowiska.

Jesteśmy zaangażowani w zachowanie etyczne nawet wówczas, gdy zaangażowanie to mogłoby 
postawić Grupę MOL w niekonkurencyjnym położeniu z biznesowego punktu widzenia, czy nawet 
doprowadzić do utraty możliwości biznesowych Grupy MOL.

Uważamy, że nasza odpowiedzialność musi obejmować wszystkie nasze działania i wszystkich 
naszych partnerów. Aby zintegrować nasze wartości etyczne z codzienną działalnością, 
wprowadziliśmy kompleksowy system zarządzania etyką. Jego podstawę stanowi nasz Kodeks 
Etyki i Postępowania Biznesowego, oraz jego skrócona wersja przeznaczona dla naszych partnerów 
biznesowych, czyli Kodeks Etyki Partnera Biznesowego. Dalszymi elementami systemu są 
niezależna Rada Etyki, Specjaliści ds. Etyki Grupy i Lokalni Specjaliści ds. Etyki, programy 
komunikacji etyki, szkolenia w zakresie etyki, system monitorowania etyki, ocena ryzyka etyki  
i audyty etyki. Kompleksowe programy etyki i zgodności pomagają nam promować integralność  
i zapobiegać problemom związanym z brakiem zgodności. Zarząd jest właścicielem programu etyki 
i zgodności i ponosi odpowiedzialność za jego realizację, monitorowanie i kontrolę.

Zachowanie etyczne   

Zachowanie etyczne 
to podstawa zaufania 
w działalności 
gospodarczej oraz  
w spółce
Krisztina Szegedi
przewodnicząca Rady 
Etyki Grupy MOL
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PRZEWODNIK PO 
KODEKSIE

II.



Nasz Kodeks Etyki i Zachowania Biznesowego stanowi wprowadzenie 
do zasad, zachowań i postępowania tworzących kulturę etyczną i 
zapewniających prowadzenie działalności w zgodzie z wszelkimi 
przepisami prawnymi i wewnętrznymi regulacjami. Pomoże on 
rozpoznawać sytuacje z którymi można spotkać się w  trakcie  pracy   
i które mogą stanowić  naruszenie  naszej  etyki korporacyjnej. 
Dowiemy się również co należy zrobić w przypadku pytań i wątpliwości 
dotyczących stwierdzenia, co stanowi etyczne zachowanie lub co zrobić 
w przypadku naruszeń kodeksu etycznego.

Kodeks zawiera praktyczne pytania i odpowiedzi (Q i A) podane 
jako przykłady, ale nie może zawierać i nie zawiera szczegółowych 
wskazówek dotyczących wszelkich możliwych sytuacji i nie obejmuje 
każdego możliwego tematu. Prawa i przepisy obowiązujące Grupę 
MOL zalecają również wymagania oraz podają wytyczne dotyczące 
niektórych tematów omówionych w treści Kodeksu. Samo przeczytanie 
Kodeksu nie zastąpi działania w zgodzie z prawem i przepisami 
określonymi przez firmę. W każdym przypadku w którym należy 
zastosować wewnętrzne i zewnętrzne przepisy oraz postanowienia 
Kodeksu, zastosowanie będą mieć bardziej restrykcyjne reguły, czyli 
jeżeli Kodeks narzuca bardziej restrykcyjne wymagania niż przepisy 
obowiązujące w danym kraju, stosować się będą postanowienia 
Kodeksu, w lokalnych ramach prawnych.

Jeżeli oczekiwania dotyczące danego typu zachowania są niejasne, 
należy poprosić o wytyczne zgodnie z poniższym opisem. Kodeks 
reguluje głównie rodzaje zachowań oczekiwanych w toku prowadzenia 
działalności, ale Grupa MOL oczekuje jednocześnie od wszystkich 
swoich pracowników podejmowania działań i komunikacji w zgodności 
z Kodeksem, nawet po godzinach pracy oraz jako od osób prywatnych.

Jeżeli konieczne jest podjęcie trudnej decyzji 
etycznej, należy odpowiedzieć na poniższe pytania 
w celu określenia czynności jakie należy podjąć:
1.  Na czym polega problem? Dlaczego ta sytuacja 

mnie dotyczy? Czy naprawdę nie wiem co należy 
zrobić, czy też po prostu nie chcę zrobić tego, co 
uważam za słuszne w danej sytuacji?

2.  Na kogo jeszcze będzie mieć wpływ moja 
decyzja? Jakie są konsekwencje mojej 
decyzji dotyczące mojego przełożonego, 
kolegi, udziałowców, klientów, dostawców, 
lokalnych społeczności, innych zewnętrznych, 
zainteresowanych stron i całej Grupy MOL?

3.  Jak będę się czuć po podjęciu takiej decyzji? Czy 
mogę otwarcie i z czystym sumieniem podzielić 
się podjętą decyzją z rodziną, przyjaciółmi i 
kolegami?

4.  4. Czy w razie potrzeby potrafię podać 
uzasadnienie podjętej decyzji?

 5.  Jak czułbym/czułabym się w przypadku, gdyby 
taka decyzja podjęta przez inną osobę miała 
wpływ na mnie?

6.  Jak czułbym/czułabym się, gdyby moja decyzja 
pojawiła się jako temat w wiadomościach?

7.  Jak Kodeks, obowiązujące prawo i przepisy 
regulują daną kwestię?

Jeżeli wciąż masz wątpliwości, skontaktuj się z 
Lokalnym Specjalistą ds. Etyki lub z linią SpeakUp! 
(patrz dane kontaktowe zamieszczone w dalszej 
części tekstu).Każdy ponosi odpowiedzialność 
za zabranie głosu w sytuacji w której zdarza się 
coś niebezpiecznego, nieetycznego, potencjalnie 
szkodliwego lub niezgodnego.

II.1. 
ZAKRES – KOGO DOTYCZY KODEKS? 
     

Cały personel kierowniczy i pracownicy firm 
wchodzących w skład Grupy MOL, czyli MOL 
Hungarian Oil  and Gas Public Limited company  
(MOL Plc.), firmy macierzystej i wszystkich firm  
kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio 
przez MOL Plc. mają obowiązek działania 
zgodnie z Kodeksem. Należy zagwarantować 
zaznajomienie się z i przestrzeganie Kodeksu Etyki 
i Postępowania Biznesowego przez wszystkich 
pracowników stacji serwisowych Grupy MOL. 
W przypadku wszystkich firm w których MOL 
Plc. posiada udziały lecz nie sprawuje kontroli, 
podejmiemy świadome i celowe wysiłku mające na 
celu zapewnienie przyjęcia naszych standardów 
etycznych lub równoważnych polityk i kultury. 
Wymagamy również działania w zgodzie  

z Kodeksem od wszystkich naszych dostawców, 
wykonawców, dystrybutorów, partnerów 
zakontraktowanych, sponsorowanych lub 
wspomaganych przez naszą firmę oraz wszystkich 
innych podmiotów powiązanych

Kodeks wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku i obowiązuje w całej Grupie MOL. 
Cykl kontroli: Coroczna kontrola stosowalności, częstsza w stosownych przypadkach.     
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W przypadku wszelkich pytań należy skontaktować 
się z linią pomocy SpeakUp!. Wszyscy kierownicy 
firm Grupy MOL mają obowiązek zgłaszania 
wszelkich odnotowanych naruszeń etyki.

II.4. 
CZEGO OCZEKUJEMY OD ZEWNĘTRZNYCH 
PODMIOTÓW POWIĄZANYCH? OGÓLNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ NASZYCH 
PODMIOTÓW POWIĄZANYCH (NP. 
PARTNERÓW BIZNESOWYCH, KLIENTÓW, 
PODWYKONAWCÓW)
     

• Znajomości Kodeksu.

•  Zgody na przestrzeganie Kodeksu Etyki Partnera 
Biznesowego Grupy MOL. 

•  Dążenia do wprowadzenia własnego kodeksu 
regulującego zachowanie etyczne. 

•  Działania w zgodzie z tymi wartościami  
i wdrożenia własnych środków mających na celu 
zagwarantowanie zgodności z tymi wartościami.

•  Przestrzegania takiego zachowania we własnym 
łańcuchu wartości.

 

II.2. 
JAK DZIAŁAĆ W ZGODZIE Z KODEKSEM? – OGÓLNY ZAKRES 
ODPOWIEDZIALNOŚCI NASZYCH PRACOWNIKÓW
     

• Należy zapoznać się i zaznajomić z Kodeksem.

•  Należy zadeklarować i potwierdzić na piśmie gotowość do 
postępowania zgodnie z Kodeksem.  

•  Należy przejść szkolenie elektroniczne z zakresu etyki lub kurs 
stacjonarny i odpowiedni test. 

•  Należy postępować w sposób etyczny i zgodny z ogólnie 
obowiązującymi prawami i wytycznymi, wartościami, przepisami  
i celami Grupy MOL. 

•  W razie wątpliwości lub uzyskania wiedzy o potencjalnym naruszeniu 
praw, przepisów lub Kodeksu należy zgłaszać stosowne pytania i 
wątpliwości. 

•  Należy zapewnić pełną współprace w przypadku odpowiedzi w 
ramach badania etyki lub audytu zgodności. 

•  Należy upewnić się, że nasi partnerzy znają oczekiwania etyczne 
Grupy MOL.

II.3. 
CO POWINIEN ZROBIĆ LIDER? – DODATKOWY ZAKRES 
ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKÓW
     

•  Zaangażowanie w przestrzeganie wartości w związku z każdą 
podejmowaną decyzją oraz w ramach zachowania osobistego.

•  Kierowanie  poprzez  przykład  i  zgodne  zachowanie  w  celu  
rozwinięcia  i  zachowania  kultury działalności etycznej. 

•  Podejmowanie wszelkich wysiłków na rzecz zapewnienia znajomości i 
prawidłowego zrozumienia Kodeksu i jego wymagań, łącznie z 
coroczną prezentacją etyki podległym zespołom. 

•  Ciągłe monitorowanie przestrzegania zasad etycznych. 

•  Zapewnienie pomocy pracownikom zgłaszającym problemy w dobrej 
wierze 

•  Upewnienie  się,  że  pracownicy  zgłaszający  kwestie  lub  problemy  
nie  będą  narażeni  na  zemstę wskutek podejmowanych działań. 

•  Przestrzeganie norm zachowania etycznego podczas oceny pracy 
podwładnych. 

•  Niezwłoczne zgłaszanie wymagających zbadania problemów  
z zachowaniem zgodności etycznej.

II.5. 
ZERO TOLERANCJ I DLA ZEMSTY
     

Grupa  MOL  nie  będzie  tolerować  jakiejkolwiek  
zemsty  na  osobach  zgłaszających  problemy  ze
zgodnością lub zgłaszające różne kwestie w dobrej 
wierze. Podejrzenia zemsty należy zgłaszać. 
Rada Etyki zbada wszystkie takie podejrzenia 
i podejmie stosowne działania. Każda osoba 
odpowiedzialna za zemstę wobec osób zgłaszających 
podejrzenia nieetycznego zachowania, innych 
zagrożeń zgodności lub prowadzonej działalności 
będzie podlegać sankcjom dyscyplinarnym. W 
przypadku podejrzenia, że Ty lub inna osoba 
może być ofiarą zemsty związanej ze zgłoszeniem 
problemu etycznego lub problemu ze zgodnością, 
należy niezwłocznie skontaktować się z Lokalnym 
Specjalistą ds. Etyki lub z linią SpeakUp!

II.6. 
ORGANIZACJA ETYKI
     

Rada etyki jest niezależna  od organizacji 
operacyjnej grupy MOL.

9 członków (5-15):
• zewnętrzny przewodniczący
• 7 kierowników najwyższego szczebla
• przedstawiciel pracowników

Przekazuje sprawozdania 
przez zespół ds. ZiE do Rady
Nadzorczej i Rady 
Dyrektorów, Komisji ds. 
Zrównoważonego Rozwoju

LOKALNY EKSPERT
DS. ETYKI

LOKALNY EKSPERT
DS. ETYKI

LOKALNY EKSPERT
DS. ETYKI

ZESPÓŁ TEMATYCZNY GRUPY DS. 
ZGODNOŚCI I ETIKU

GRUPOWY
EKSPERT DS. ETYKI

KOMITET
PRZYGOTOWAWCZY

RADA ETYKI
GRUPY MOL

LOKALNY DYREKTOR
ZARZĄDZAJĄCY/GENERALNY

(MD/CEO)

DZIAŁ PRAWNY
GRUPY
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II.7. 
SPEAKUP! – MECHANIZM SKARGI ETYCZNEJ
     

Zgłaszanie problemów i pytań pomaga nam chronić kulturę 
integralności i etyki, a ponadto reputację i kondycję finansową naszej 
firmy i naszych partnerów biznesowych, a w ostatecznym rozrachunku 
miejsca pracy naszych pracowników oraz dobrobyt naszych 
społeczności. Naszym wspólnym celem jest zapobieganie  
i wykrywanie nieprawidłowych zachowań etycznych i naruszeń prawa. 
Ponadto, niezgłaszanie nieetycznego zachowania zagraża naszej licencji 
społecznej na prowadzenie działalności i samo w sobie może zostać 
uznane za nieetyczne zachowanie.
Zapewniamy bezpieczne i dostępne kanały, poprzez które wewnętrzne 
i zewnętrzne, zainteresowane strony mogą uzyskiwać porady lub 
zgłaszać wątpliwości (tzw. “whistle-blowing”). Zgłoszenia można 
dokonać anonimowo i zostanie ono potraktowane jako poufne, bez 
ryzyka zemsty.
W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek potencjalnego naruszenia 
Kodeksu można zwrócić się do Rady Etyki Grupy MOL, korzystając z 

naszej linii SpeakUp!:
  Na stronie internetowej Speak Up! pod adresem molgroup.info lub pod 

adresem mol.hu
  +36  1 464  1725  centralna  linia  ds.  skarg  (działa  całą  dobę,  

wykorzystuje  automatyczną sekretarkę) 
  Drogą pocztową, pod adresem: 1117 Budapest, Október 

huszonharmadika u. 18.
  lub zwracając się bezpośrednio do Specjalisty ds. Etyki Grupy MOL 

lub do lokalnego Specjalisty ds. Etyki.

SpeakUp! to linia podlegająca stosownym przepisom 
prawnym chroniącym na terenie Węgier osoby 
zgłaszające problemy, czyli tzw. “whistle-blowers”. 

W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących 
oceny danej sytuacji lub pytań dotyczących 
Kodeksu, należy zasięgnąć praktycznej porady, 
korzystając z linii SpeakUp!

Każdy przypadek niezgodności zgłaszany przez 
linię SpeakUp! zostanie oceniony, a w przypadku 
spełnienia kryteriów będzie on zbadany zgodnie  
z Regułami Postępowania Rady Etyki, 
stanowiącymi załącznik do Kodeksu, w następujący 
sposób:

PSzczegółowy opis procedur etycznych i eliminacji 

nieetycznego zachowania można znaleźć  
w Regułach Postępowania Rady Etyki stanowiących 
załącznik do Kodeksu, dostępnymi również pod 
adresami internetowymi molgroup.info i mol.hu. 
Konsekwencje nieetycznego zachowania będą 
odpowiadać stosownym ramom prawnym i mogą 
one wahać się począwszy od ostrzeżeń słownych do 
rozwiązania stosunku zatrudnienia lub zerwania 
relacji biznesowych.

Q
A

  
P: Obawiam się, że mój bezpośredni przełożony 
naruszył standardy Kodeksu. Obawiam się dlatego, 
że w przypadku zgłoszenia problemu mogą spotkać 
mnie nieprzyjemne konsekwencje. Co należy zrobić??

A: Należy skorzystać z naszych kanałów 
sprawozdawczości etycznej, których skonsolidowane 
procedury zapewniają poufność i odpowiedni 
poziom ochrony. Grupa MOL nie toleruje jakiejkolwiek 
zemsty na osobach zgłaszających niewłaściwe 
zachowania w dobrej wierze. Co więcej, zachęcamy 
wszystkich do odpowiedzialnego postępowania  
i zgłaszania problemów etycznych w przypadku ich 
stwierdzenia!

Wszelkie działania celowe lub będące wynikiem 
zaniedbania, postępowanie lub brak postępowania 

sprzeczne z opisanymi, zasadniczymi wartościami 
i normami postępowania będą uważane za 
naruszenie etyki. Naruszenie etyki może skutkować 
sankcjami dyscyplinarnymi, łącznie z rozwiązaniem 
relacji umownych.

4
PRZYPORZĄDKOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

WŁAŚCIWEJ JEDNOSTCE

1
DOSTARCZENIE  
ZAWIADOMIENIA/SKARGI

2 

ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZYPADKIEM  
I PRZEKAZANIE INFORMACJI NA TEMAT PROCEDURY  

AUTOROWI ZAWIADOMIENIA LUB SKARGI

5 

ANALIZA PRZYPADKU  

ZGODNIE Z PROCEDURAMI

7
DECYZJA RADY ETYKI 
(JEŚLI PRZYPADEK MA CHARAKTER ETYCZNY)

9
MONITOROWANIE IMPLEMENTACJI 

ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH

8

POINFORMOWANIE AUTORA ZAWIADOMIENIA LUB 

SKARGI O DECYZJI RADY ETYKI I JEJ ZALECENIACH

10

PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA I JEGO PUBLIKACJA

ANALIZA ANONIMOWYCH PRZYPADKÓW MA ZAPOBIEC PODOBNYM 

PRZYPADKOM W PRZYSZŁOŚCI

6
ZATWIERDZENIE  

SPRAWOZDANIA Z ANALIZY

3

OCENA RODZAJU  

PROBLEMU
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III.
WARTOŚCI ETYCZNE 
GRUPY MOL



PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW 
PRAWA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
INTEGRALNOŚĆ
SZACUNEK WOBEC INNYCH
HONOR
UCZCIWOŚĆ
TROSKA
NIEZAWODNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Grupa MOL jest zdecydowana prowadzić działalność w dobrej wierze,  
w odpowiednich ramach prawnych. Gramy według reguł, przestrzegamy przepisów 
i prawa, łącznie z wymaganiami prawnymi, kodeksami przemysłowymi i normami 
organizacyjnymi dotyczącymi naszej działalności. Normy prawne to dla nas punkt 
odniesienia. Nasza etyka wykracza poza zgodność z prawem, integrację norm dobrego 
zarządzania korporacyjnego, najlepszej praktyki i oczekiwań społeczności.

Grupa MOL przyjmuje odpowiedzialność za wpływ jej działalności i uwzględnia 
potrzeby i oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych, zainteresowanych stron, w tym 
naszych kolegów, udziałowców, partnerów biznesowych, dostawców, partnerów joint 
venture, klientów, konkurentów, strony rządowe i polityczne, organizacje pozarządowe 
i lokalne społeczności. Stawiając sobie za cel zrównoważony rozwój, działamy 
odpowiedzialnie, w sposób świadomy ekonomicznie, społecznie i środowiskowo.

Zdobywamy  zaufanie innych poprzez integralność, oznaczającą spójne i zgodne myśli,
słowa i czyny. Promuje ona zawodowe standardy etyczne jako nadrzędne wobec celów 
jednostki, czy nawet organizacji. Zachowanie integralności często wymaga odwagi 
moralnej, siły umożliwiającej podejmowanie właściwych działań, życie według zasad 
etycznych pomimo wszelkich nacisków na rezygnację z tychże zasad.

Traktujemy   wszystkich   z    szacunkiem.    Szanujemy   ludzką   godność,    
niezależność, prywatność, prawa i interesy wszystkich ludzi. Stosujemy Złotą Zasadę 
głoszącą, iż staramy się traktować innych tak, jak sami chcemy być traktowani. 
Szacunek to podstawa naszego ducha zespołowego i partnerstwa.

Jesteśmy  uczciwi  w  całości  komunikacji  i  działań.  Uważamy,  iż  uczciwość  stanowi
podstawę wzajemnego zaufania, na którym tworzymy i chronimy dobrą reputację 
Grupy MOL i morale firmy. Jesteśmy lojalni wobec organizacji i ludzi z którymi 
pracujemy, w ramach pozostałych zasad etycznych.

Jesteśmy sprawiedliwi we wszystkich działaniach dotyczących konkurencji. 
Podejmujemy działania na rzecz sprawiedliwości, równego traktowania  
i poszanowania możliwości osób i partnerów biznesowych, tolerancji i akceptacji 
różnorodności. Nasze relacje bazują na wzajemnym zaufaniu i szacunku, jesteśmy 
także sprawiedliwi wobec naszych partnerów biznesowych.

Rozumiemy koncepcję zainteresowanych stron w szerokim ujęciu i zawsze dążymy do  
uwzględniania skutków biznesowych, społecznych, środowiskowych, zdrowotnych, 
fizycznych i emocjonalnych naszych działań, ich wpływu na wszystkie zainteresowane 
strony. Próbujemy osiągnąć cele biznesowe w sposób powodujący minimalne szkody 
i mający możliwie jak największy, pozytywny wpływ na Grupę, w naszym łańcuchu 
wartości, w naszych społecznościach oraz w środowisku w ogólnym ujęciu.

Dążymy  do  osiągnięcia  doskonałości  zawsze  i  wszędzie  i  nieustannie  staramy  się
zwiększyć biegłość i zaufanie, zapewniając jakość naszych produktów i usług na której 
można polegać. Kluczowe znaczenie ma ujęcie naszych wartości w zachowaniu ludzi 
pracujących dla oraz z naszą organizacją, na wszystkich jej poziomach. Dążymy do 
dotrzymywania naszych umów i podejmujemy wszelkie zasadne wysiłki mające na celu 
zachowanie zgodności z literą i duchem naszych obietnic i celów.

Dążymy do zachowania przejrzystości i odpowiedzialności. Potwierdzamy  
i przyjmujemy odpowiedzialność korporacyjną i osobistą za jakość etyczną naszych 
działań i operacji. Od wszystkich pracowników szczebla kierowniczego wymagamy 
przestrzegania naszego Kodeksu Etyki i Zachowania Biznesowego. Jeżeli wiemy lub 
podejrzewamy naruszenie naszych wartości przez kogokolwiek, naszym obowiązkiem 
i przejawem odwagi jest zabranie głosu. o ňom vieme, máme povinnosť a odvahu 
prehovoriť o tom.

PRZESTRZEGANIE PRAWA 
(LAW ABIDING)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
(RESPONSIBILITY) 

INTEGRALNOŚĆ 
(INTEGRITY) 

SZACUNEK WOBEC INNYCH 
(RESPECT FOR OTHERS)

UCZCIWOŚĆ 
(HONESTY) 

SPRAWIEDLIWOŚĆ 
(FAIRNESS)

TROSKA 
(CARING) 

NIEZAWODNOŚĆ 
(RELIABILITY)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
(ACCOUNTABILITY) 
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IV.
ZASADY ETYCZNEGO 
POSTĘPOWANIA  
W BIZNESIE



„
„

Dyrektor Zarządzający 
w Dziele Usług Konsumenckich Grupy MOL



Poszanowanie  praw  człowieka  obejmuje, między  
innymi,  zgodność  z  politykami  korporacyjnymi,
obowiązującym prawem i przepisami, 
zaangażowanie w działania podejmowane wraz  
z zainteresowanymi stronami i wnoszenie wkładu 
do ogólnego dobrobytu społeczności i społeczeństwa 
w ramach którego prowadzimy działalność.

Naszym celem jest nie tylko przestrzeganie praw 
człowieka, ale również aktywne ich promowanie w 
ramach naszego łańcucha wartości i przyczynianie 
się do pozytywnego wpływu na społeczeństwo, w 
odniesieniu do praw człowieka. Wspieramy ochronę 
praw człowieka i potępiamy nadużycia praw 
człowieka we wszelkich formach.

Gwarantujemy poszanowanie dla praw człowieka 
poprzez ocenę wpływu naszych działań. Kładziemy 
szczególny nacisk na naszych pracowników, 
dostawców i społeczności lokalne, jak również 
na wrażliwe grupy osób pochodzenia rdzennego, 
kobiety, mniejszości etniczne, religijne i językowe, 
dzieci, osoby niepełnosprawne oraz pracowników-
migrantów i ich rodziny. Zapewniamy ochronę 
praw ludów plemiennych i tubylców na których 
wpływ ma nasza działalność, dotyczy to również 
powstrzymywania się od wymuszonej relokacji.

Kładziemy szczególny nacisk na dostawców usług 
ochrony działających w imieniu Grupy MOL, mając 
na celu zapobieganie jakimkolwiek naruszeniom 
praw człowieka w trakcie realizacji ich zadań.

Kładziemy również nacisk na zapewnianie 
efektywnych środków zaradczych i naprawczych 
w przypadku ewentualnego, negatywnego 
wpływu na prawa człowieka, w  postaci firmowego 
mechanizmu skargi.

Q
A  

P: Planowany projekt może mieć wpływ na 
dostawę wody pitnej dla lokalnej społeczności. 
Jeżeli uzyskane zostanie każde pozwolenie 
urzędowe, czy mogę założyć, że nie ponosimy 
odpowiedzialności za sytuację, a urzędy 
rozwiążą wszystkie pojawiające się ewentualnie 
problemy?

ODPOWIEDŹ Nie, nie możesz. Musimy 
uwzględniać i szanować prawa ludzi na które 
wpływ ma nasza działalność, wykraczając 
poza zapewnienie zgodności z prawem. Zgłoś 
wątpliwości bezpośredniemu przełożonemu lub 
skontaktuj się ze SpeakUp!SpeakUp!. 

IV.2.1. 
BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA PRACY I 
OCHRONA ŚRODOWISKA (BHPIOŚ) ORAZ 
OCHRONA 
     

Mamy świadomość, iż Grupa MOL jako duża firma 
sektora energetycznego staje twarzą w twarz  
z poważnym ryzykiem związanym z bez-
pieczeństwem, które może mieć bezpośredni  
i pośredni wpływ na środowisko.  
Za odpowiednie zarządzanie ryzykiem uważamy 
zatem coraz bardziej rygorystyczne podejście  
prawne, wraz z uwzględnieniem aspektów związa-
nych z oczekiwaniami udziałowców i inwestorów.

Ponieważ szanujemy prawa człowieka, dokładamy 
wszelkich starań aby nie krzywdzić innych, nie 
naruszać stanu i nie niszczyć środowiska oraz aby 
ograniczać ryzyko BHPiOŚ do jakiego dochodzi w 
trakcie naszej działalności. Dokładamy wszelkich 
starań aby stworzyć bezpieczne warunki pracy i 
nieustannie poprawiamy jakość naszych działań 
z zakresu zarządzania środowiskiem, korzystając 
z instalacji i wyposażenia w odpowiednim stanie 
technicznym, zatrudniając kompetentny personel  
i aktywnie uczestnicząc w kulturze BHPiOŚ. kultú-
rou HSE.

   TAK

• Zawsze szanuj prawa człowieka.

•  Bierz udział w szkoleniach dotyczących praw 
człowieka i przekazuj ich treść partnerom 
biznesowym.

•  Szanuj prawa człowieka w trakcie czynności 
biznesowych, między innymi w trakcie rozwoju 
biznesowego, projektów badawczych  
i produkcyjnych, wyboru partnerów biznesowych 
i dostawców lub wyboru wykonawców i kontaktów 
publicznych.

•  Komunikuj  się  z  i  angażuj  zainteresowane 
strony, przekazując im informacje o naszej walce  
z wpływem na prawa człowieka.

•  Podejmuj działania na rzecz zapobiegania  
i łagodzenia negatywnego wpływu na prawa 
człowieka. 

•  Zapewnij odpowiednie środki zaradcze i oczekuj od 
naszych partnerów biznesowych poszanowania dla 
praw człowieka.

•  Zgłaszaj wszelkie naruszenia praw człowieka do 
jakich dochodzi w trakcie naszej działalności,  
w ramach naszego łańcucha dostaw lub wszelkie 
naruszenia związane z naszą działalnością.

   NIE

•  Nigdy nie odwracaj głowy, gdy plan, działanie lub  
zachowanie może mieć niekorzystny wpływ na 
prawa człowieka.

•  Nie traktuj przestrzegania praw człowieka 
wyłącznie jako obowiązku rządu lub jako 
obowiązku innych organizacji, czy innych, 
oddzielnych jednostek Grupy MOL.

•  Nie toleruj nadużyć praw człowieka.

Zobowiązaliśmy się do 
stworzenia bezpiecznych 
warunków pracy i 
nieustannej poprawy 
jakości naszych działań 
z zakresu zarządzania 
środowiskiem naturalnym.

Ferenc Horváth
wiceprezes Grupy MOL dla 
Downstream
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•  Nie ignoruj przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa, takich jak zakazy lub 
ograniczenia palenia i stosowania określonych 
przedmiotów.

•  Na teren obiektów i budynków Grupy MOL nie 
wolno wnosić broni palnej (przepis ten nie dotyczy 
osób uprawnionych i wnoszących broń palną w 
ramach pełnionych obowiązków.

Q
A  

P: Jako  partner obsługujący stację serwisową 
marki  Grupy MOL,  w ostatnim tygodniu 
przeprowadzałem czyszczenie stacji i niektórzy 
pracownicy obiektu dobrowolnie się przyłączyli. 
Jeden z pracowników odniósł nieznaczne 
obrażenia. Kilka dni po udzieleniu pomocy 
medycznej pracownik mógł wrócić do pracy, 
zgłaszanie wypadku Grupie MOL nie jest zatem 
konieczne. Czy tak należało postąpić?

A: Nie, było to niewłaściwe. Każdy wypadek 
należy niezwłocznie zgłosić do kompetentnego 
kierownika, osoby
kontaktowej lub osoby odpowiedzialnej za 
kwestie BHPiOŚ.

P: Na terenie  zakładu produkcyjnego, 
pracownicy podwykonawcy wykonują 
czynności bez odpowiednich środków ochrony 
osobistej. Ponieważ wykonawca zobowiązał 
się przestrzegać wymagań dotyczących 
BHPiOŚ zgodnie z umową, spoczywa na nim 
wyłączna odpowiedzialność za postępowanie 
pracowników. Czy powinienem/powinnam 
podjąć jakieś czynności. 

A: Tak, jak najbardziej. Musimy zapewnić 
bezpieczeństwo wszystkich osób pozostających 
na terenie dowolnego obiektu Grupy MOL. 
Musimy podejmować wszelkie niezbędne środki 
w celu unikania wypadków i urazów. Każde 
naruszenie procedur należy niezwłocznie 
zgłaszać.

•  Niezwłocznie zgłaszaj wszelkie wypadki, urazy, 
choroby, niebezpieczne lub niezdrowe warunki, 
potencjalne wypadki lub sytuacje stwarzające 
zagrożenie, uwolnienie lub wyciek substancji 
stwarzających zagrożenie dla środowiska 
bezpośredniemu przełożonemu. 

•  Podejmuj wszelkie środki mające na celu 
skorygowanie, zapobieganie lub kontrolowanie 
wypadków związanych z BHPiOŚ.

•  Doradzaj innym przestrzeganie reguł BHPiOŚ  
i powyższych wytycznych.

   NIE

•  Nie szkódź ludziom ani środowisku!

•  Nie chowaj się za obowiązkami finansowymi.

•  Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków czy leków (legalnych lub nielegalnych, 
na receptę lub nabytych z innych źródeł).

•  Nie wchodź w posiadanie, nie korzystaj z ani nie 
przekazuj nielegalnych substancji czy alkoholu na 
terenie zakładu. Masz obowiązek zgłaszania takich 
zachowań innych osób.

   TAK

•  Zawsze szanuj prawo ludzi do życia, wolności 
i bezpieczeństwa, prawo do zapewnienia 
najwyższego standardu zdrowia oraz prawo do 
sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy.

•  W każdej podejmowanej decyzji uwzględniaj 
rozważania dotyczące bezpieczeństwa.

•  Zawsze przestrzegaj wymagań dotyczących 
kwestii BHPiOŚ oraz wymagań związanych  
z bezpieczeństwem w miejscu pracy i przestrzegaj 
poleceń personelu BHPiOŚ, bierz również udział  
w szkoleniach.

•  Zaprzestawaj wszelkich czynności które stają 
się niebezpieczne i natychmiast zgłaszaj je 
bezpośredniemu przełożonemu.

•  Podejmuj prace w zakresie których Cię 
przeszkolono, w odniesieniu do których posiadasz 
kompetencje, odpowiedni stan zdrowia, jesteś 
wypoczęty/wypoczęta i zachowujesz odpowiedni 
poziom uwagi.

Zgodnie z tą filozofią:
•  Podejmujemy świadome działania w kwestii 

ochrony środowiska, sponsorując szeroko 
zakrojone programy mające na celu ochronę 
przyrody w otoczeniu naszej działalności, na 
całym świecie;

•  W trakcie wszelkich podejmowanych działań 
przestrzegamy wszystkich stosownych 
wytycznych technologicznych i ekologicznych;

•  Promujemy przyjmowanie najbardziej 
wymagających polityk i norm mających na celu 
ograniczenie do minimum ryzyka niekorzystnego 
wpływu na środowisko;

•  Zapewniamy wszystkim osobom działającym 
w naszym  imieniu, pracownikom  i osobom 
prowadzącym działalność za naszą zgodą, na 
terenie naszych obiektów, bezpieczne środowisko 
pracy w którym nikt nie jest narażony na zbędne 
ryzyko.

•  Dostarczamy opinii publicznej i pracownikom 
odpowiednich, mierzalnych, dających się 
zweryfikować i terminowych informacji na temat 
potencjalnego wpływu działalności Grupy MOL 
na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo.

•  Wdrażamy programy ochrony środowiska  
i zdrowia obejmujące naszych pracowników  
i społeczności we wszystkich regionach w których 
prowadzimy działalność.

•  Promujemy rozwój i wdrażanie technologii 
przyjaznych środowisku;

•  Publicznie i regularnie publikujemy sprawozdania 
dotyczące jakości działań z zakresu BHPiOŚ i ZR.

Podejmujemy wysiłki na rzecz zapewnienia 
ochrony osób znajdujących się na terenie naszych 
obiektów i mienia Grupy MOL, łącznie z ochroną 
pracowników, technologii, mienia i informacji 
związanych z działalnością Grupy MOL oraz jej 
reputacji przed zagrożeniami. 
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rozwiązaniem jest unikanie zatrudniania takich osób 
jako pracowników lub dostawców, czyż nie?

A: Nie jest to prawna. Negatywna dyskryminacja 
jest ściśle zabroniona. Oferujemy odpowiednie 
rozwiązania osobom z ograniczoną zdolnością do 
pracy. To nie tylko dobra wola, ale rozwiązania taka 
leży w interesie Grupy MOL.

IV.2.3. 
GODNOŚĆ I WZAJEMNY SZACUNEK
     

Grupa MOL podejmuje działania na rzecz zapewnienia 
środowiska pracy opartego na wzajemnym
zaufaniu, w którym wszyscy pracujący dla i z Grupą 
MOL z godnością i szacunkiem.

Pomiędzy Grupą MOL i wszystkimi wewnętrznymi 
i zewnętrznymi zainteresowanymi stronami 
kontaktującymi się z Grupą MOL istnieje oparta na 
dobrej woli zależność, a tym samym traktujemy ich  
z szacunkiem i oczekujemy takiego samego zachowania 
od naszych partnerów.

Grupa MOL nie będzie tolerować nękania ani 
jakiegokolwiek innego działania, postępowania lub 
zachowania które jest poniżające, upokarzające, 
obraźliwe, zastraszające lub wrogie. Każda osoba  
w Grupie MOL, w naszym łańcuchu  dostaw  
i w szerszej społeczności ma prawo do  traktowania  
z uprzejmością i szacunkiem.

Napastowanie seksualne i zniesławianie lub 
pomawianie traktowane są jako poważne naruszenia
ludzkiej godności.

   TAK

•  Należy zawsze szanować  i  zachowywać godność 
innych osób.

•  Miejsce pracy, relacje biznesowe i ze społecznością 
należy opierać na otwartości, zaufaniu, wzajemnym 
uznaniu i pomocy.

•  Należy podejmować  wysiłki  na  rzecz tworzenia 
i utrzymywania łagodnej i opartej na współpracy 
atmosferze w miejscu pracy, w ramach relacji 
biznesowej i społecznej.

•  Należy przestrzegać społeczne normy społeczności, 
jeżeli nie naruszają one naszych polityk etycznych.

•  Jeżeli jesteś zdenerwowany/zdenerwowano 
postępowaniem innej osoby, nie wahaj się zabrać 
głosu, wyjaśnij takiej osobie swój sprzeciw i poproś o 
zaprzestanie zachowania.

   TAK

•  Zapewniamy  możliwości   powszechnie dostępne 
dla wszystkich, niezależnie  od charakterystyki 
osobistej lub grupowej niezwiązanej ze 
zdolnościami,  zasługami, jakością pracy, 
kwalifikacjami lub uzasadnionymi rozważaniami 
biznesowymi.

•  Opieramy  rekrutację  personelu,  ocenę, 
awanse, wynagrodzenie, kompensację, decyzje 
dyscyplinarne i decyzje o rozwiązaniu stosunku 
zatrudnienia i wyborze partnerów biznesowych 
wyłącznie na  kwalifikacjach, zasługach, jakości 
pracy i uzasadnionych rozważaniach biznesowych.

•  Należy być otwartym na  i  szanować różnorodność  
biznesową  oraz   pomagać osobom z innych kultur 
dostosowanie się do lokalnych okoliczności.

•  Należy mieć świadomość lokalnego prawa  
i czynników kulturowych mogących wpływać na 
pracę.

   NIE

•  Nie  należy  dyskryminować  nikogo  na podstawie 
płci, stanu cywilnego, stanu rodzicielskiego lub 
opiekuńczego, wieku, pochodzenia etnicznego, 
koloru skóry, przekonań politycznych, religii lub 
orientacji seksualnej, niepełnosprawności, rasy, 
narodowości, itd.

•  Nie należy dyskryminować nikogo  w 
negatywny sposób, nawet jeżeli praktyki takie 
nie  są  zabronione  przez  lokalnie obowiązujące 
prawo  lub  są  dozwolone zgodnie z lokalnymi 
zwyczajami.

Q
A  

P: Chcę zatrudnić pracownika na którym mogę 
polegać w dłuższej perspektywie czasowej. 
Na podstawie zainteresowania biznesowego 
powinienem/powinnam faworyzować mężczyzn, 
ponieważ kobiety będą prawdopodobnie 
planować macierzyństwo. Nie jest to negatywna 
dyskryminacja lecz praktyczne podejście do 
tematu. Czy mam rację?

A: Nie, nie masz racji. Byłaby to dyskryminacja 
z racji płci. Kodeks zdecydowanie zabrania 
wszelkich rodzajów
negatywnej dyskryminacji.

P: W kraju w którym aktualnie pracuję, ludzie 
podchodzą z rezerwą do kolegów o ograniczonej 
zdolności do pracy. Aby zachować spokój w 
pracy, najlepszym 

IV.2.2. 
RÓWNE TRAKTOWANIE I MOŻLIWOŚCI
     

Grupa MOL podejmuje wysiłki na rzecz zwalczania 
dyskryminacji we wszelkich aspektach miejsca
pracy, w całym łańcuchu dostaw oraz  
w społeczeństwie jako całości.

Grupa MOL rozumie wartość różnorodności 
Nasi pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi, 
dostawcy i inne zewnętrzne, zainteresowane 
strony to obywatele wielu różnych krajów, o różnej 
narodowości, wierze, religii, poglądach, kulturze czy 
pochodzeniu społecznym. Wspieramy różnorodność 
kulturową, tworzenie międzynarodowego zespołu  
i społeczności biznesowej.

Grupa MOL podejmuje działania na rzecz 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji, takiej jak 
między innymi dyskryminacja ze względu na 
rasę, kolor skóry, płeć, wiek, język, religie, opinie 
polityczne lub inne, pochodzenie etniczne, narodowe 
lub społeczne, stan posiadania, urodzenie, 
orientację seksualną lub jakikolwiek inny stan, 
łącznie ze stanem cywilnym lub rodzicielskim, oraz 
zapewniania równych możliwości wszystkim, na 
podstawie zasług, za wyjątkiem sytuacji  
w których wybór uzasadniony jest określonymi 
umiejętnościami zawodowymi.

Aby osiągnąć swój cel, Grupa MOL nie będzie 
tolerować bezprawnej dyskryminacji i będzie 
prowadzić programy na rzecz różnorodności 
i udziału, publicznie dostępne na stronach 
internetowych Grupy MOL.

W Grupie MOL 
zobowiązaliśmy się,  
że zapewnimy środowisko 
pracy oparte na 
wzajemnym zaufaniu.

Árpád Vágó
specjalista inżynier ds. badań i rozwoju, delegat 
Europejskiej Rady Zakładowej
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IV.2.5. 
PRAKTYKI UCZCIWEJ PRACY
     

Kadry  to  najważniejszy  zasób  Grupy  MOL.  
Grupa  MOL  podejmuje  działania  na  rzecz  
rozwoju pracowników i zapewnienia dobrej 
równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. 
Działamy na rzecz zgodnego z prawem i uczciwego 
zatrudnienia, oraz poszanowania zasad pracy. 
Oczekujemy również tego samego od naszych 
partnerów biznesowych i zewnętrznych stron 
zainteresowanych.

Grupa MOL nie będzie tolerować jakichkolwiek 
form pracy wymuszonej, przymusowej, pod 
przymusem lub pracy dzieci oraz wszelkich 
innych, nieetycznych praktyk pracy, takich jak 
zatrzymywanie wynagrodzeń, odmawianie 
urlopu chorobowego czy dziennego odpoczynku, 
nadużywania alternatywnych form zatrudnienia 
czy unikania płacenia składek na ubezpieczenia 
zdrowotne. Gwarantujemy, że takie formy pracy  
i niewolnictwo, służebność czy handel ludźmi nie 
mają miejsca w ramach naszej działalności  
i łańcucha dostaw.Jeżeli lokalne prawo nie określa 
wyższego wieku minimalnego zatrudnienia, 
wiek minimalny zatrudnienia przy pracach nie 
stwarzających zagrożenia wynosi 15 lat, a przy 
pracach niebezpiecznych 18 lat. 

Grupa MOL podejmuje działania na rzecz 
wdrożenia polityki uczciwego zatrudnienia 
i wynagrodzenia, zgodnej z obowiązującym 
prawem. Podejmujemy wysiłki na rzecz pomocy 
pracownikom mającym specjalne potrzeby. 
Procedury dyscyplinarne są realizowane w uczciwy, 
bezstronny i przejrzysty sposób. Zwolnienia 
odbywają się w ludzki sposób, a w miarę możliwości 
byłym pracownikom oferowana jest pomoc  
w trakcie procesu.

Grupa MOL uznaje i podtrzymuje swobodę 
zrzeszania się, oraz prawo do tworzenia i dołączania 
do związku zawodowego oraz prawo do negocjacji 
zbiorowych.

   TAK

•  Należy zwracać uwagę na wszelkie oznaki pracy 
wymuszonej, przymusowej,  pod przymusem czy 
pracy dzieci, niewolnictwa, służebności, handlu 
ludźmi lub dowolnych innych nieetycznych 
praktyk dotyczących zatrudnienia  i  zgłaszać  
występowanie wszelkich takich praktyk.

•  Należy upewnić się, że nasi dostawcy, wykonawcy, 

•  Należy korzystać wyłącznie z  danych osobowych 
do których mamy upoważnienie dostępu, dla 
uczciwych i zgodnych z prawem celów.

   NIE

•  Nie należy pozostawiać danych osobowych  
„w otoczeniu” bez odpowiedniego zabezpieczenia.

•  Nie należy próbować  uzyskać nieupoważnionego 
dostępu do danych osobowych,  lub  uzyskiwać  
dostępu  bez ważnej przyczyny biznesowej.

•  Nie należy ujawniać  danych  osobowych osobom 
z Grupy MOL lub spoza niej bez uprzedniego 
upewnienia się, że można to zrobić.

•  Nie należy nadużywać danych osobowych.

•  Nie należy przechowywać danych osobowych 
dłużej niż jest to konieczne dla celów realizacji 
zgodnego z  prawem  celu  przetwarzania danych.

Q
A  

P: Po zakończeniu kampanii w postaci gry 
promocyjnej wciąż dysponujemy danymi 
klientów zarejestrowanych w grze. Ponieważ 
taka baza danych może być użyteczna w 
trakcie dalszego planowania marketingowego i 
przyszłych kampanii, czy można stworzyć lokalną 
kopię bazy danych jeżeli jest ona chroniona 
hasłem?

A: Nie jest to prawda. Zbieramy dane osobowe 
wyłącznie w określonym celu i przechowujemy 
takie informacje wyłącznie przez z góry określony 
czas, niezależnie od wewnętrznych ograniczeń 
dostępu lub szyfrowania. Po osiągnięciu celu 
przetwarzania danych osobowych lub upłynięciu 
czasu przechowywania danych, dane takie 
należy trwale usunąć.

P: Znalazłem/znalazłam w drukarce dokumenty 
zawierające dane osobowe. Co należy zrobić?

A: Sytuację  można  potraktować  jako  wypadek  
związany  z  ochroną  danych.  Jeżeli  znany  jest  
właściciel
dokumentu, należy niezwłocznie zwrócić 
dokument właścicielowi. Należy powiadomić 
kompetentnego specjalistę ds. ochrony 
danych organizacji, ds. bezpieczeństwa lub ds. 
bezpieczeństwa informacji, lub Specjalistę Grupy 
ds. Zgodności i Etyki. 

 

P: Często przydzielam zadania i oceniam jakość 
pracy korzystając z ostrego języka, aby koledzy 
zrozumieli priorytety. To i tak część codziennej 
mowy. Czy może to stanowić problem?

A: Tak, może. Przeklinanie to forma agresji słownej 
która może obrażać innych, nawet w przypadku 
takiego stwierdzenia.

P: Czuję  się niezręcznie,  ponieważ  kolega  
ciągle zaprasza  mnie  na  drinka  i  chce  umówić  
się  ze mną  po godzinach pracy pomimo faktu, 
iż niezmiennie odrzucam takie zaproszenia. Co 
należy zrobić?

A: Powiedz mu, że nie jesteś zainteresowana/
zainteresowany. Jeżeli sytuacja nie ulegnie 
zmianie, zgłoś ją
przełożonemu lub skontaktuj się ze SpeakUp!

IV.2.4. 
OCHRONA PRYWATNOŚCI
     

Grupa MOL podejmuje wysiłki na rzecz 
poszanowania prywatności osób i zachowania 
poufności ich danych osobowych. Uzyskujemy  
i przechowujemy wyłącznie dane osobowe których 
potrzebujemy w celu efektywnego prowadzenia 
firmy, co jest zgodne z przepisami prawa.

Grupa MOL zobowiązuje się wdrażać 
zapobiegawcze środki ochrony dotyczące 
przechowywania danych osobowych w bazach 
danych, w celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka 
zniszczenia lu utraty lub nieupoważnionego 
dostępu.

   TAK

•  Należy mieć świadomość praw i przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych.

•  Należy ograniczać dostęp do  danych osobowych 
wyłącznie do odpowiednio upoważnionych osób.

•  Należy  uzyskiwać  i  przetwarzać  wyłącznie 
dane osobowe niezbędne i odpowiednie dla celów 
wykonywanej pracy i zakresu odpowiedzialności.

•  Należy  uzyskiwać  i  przetwarzać  dane wyłącznie 
w ramach określonych procedur i zapisywać je w 
sposób uniemożliwiający nieupoważniony dostęp.

•  Należy zaklasyfikować dane osobowe jako 
informacje poufne.

   NIE

•  Nie zastraszaj i nie poniżaj innych osób fizycznie 
lub słownie.

•  Nigdy nie postępuj w sposób poniżający, obraźliwy 
lub wrogi.

•  Nigdy nie opowiadaj nieprzyzwoitych 
dowcipów i nie udzielaj komentarzy o naturze 
rasowej, etnicznej, religijnej, związanej z 
niepełnosprawnością, wiekiem czy natury 
seksualnej.

•  Nie należy rozprowadzać ani publikować 
obraźliwych, agresywnych lub poniżających 
materiałów lub obrazów.

•  Nigdy nie należy napastować seksualnie koleżanek 
lub kolegów poprzez składanie niechcianych ofert 
seksualnych, domagania się korzyści seksualnych, 
wyrażanie uwag lub wykonywanie gestów 
seksualnych czy zachowywanie się w dowolny 
inny, seksualnie obraźliwy sposób..

•  Nie należy składać nieprawdziwych deklaracji 
dotyczących innych osób czy rozpowszechniać 
złośliwych uwag albo poniżających czy 
dyskryminujących informacji, w jakikolwiek 
sposób.

Q
A  

P: Kierownik chce poprawić procesy i 
zaangażowanie pracowników w interesie Grupy 
MOL. W tym celu, kierownik niekiedy krzyczy 
na innych i używa ostrych słów aby podkreślić 
to, czego chce. Jego metoda wydaje się być 
całkiem efektywna. Czy powinien jednak 
stosować taką metodę?

A: Nie, nie powinien. Na pracownikach szczebla 
kierowniczego spoczywa odpowiedzialność za 
znalezienie
właściwego stylu i rozwiązań motywujących 
kolegów, i nie powinny one w żadnym wypadku 
stać w sprzeczności z ogólnymi normami 
etycznego zachowania kierownictwa.
 

P: Otrzymałem/otrzymałam od znajomego 
e-mail zawierający dowcipy na temat Romów. 
Czy mogę przesłać te dowcipy kolegom?

A: Nie, nie możesz. Takie dowcipy są obraźliwe, 
a ponadto czynność taka zostałaby uznana za 
prywatnewykorzystanie systemu komunikacji.
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•  W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących 
prawidłowych zachowań należy skontaktować 
się z Działem Prawnym, Zgodności i Etyki lub ze 
SpeakUp!

 

   NIE

•  Nie wolno rozgłaszać nieprawdziwych, złośliwych 
lub szkodliwych informacji lub plotek o 
konkurentach lub ich produktach. Nie należy  
w żaden sposób „obsmarowywać” konkurentów.

•  Nie należy omawiać cen, przyszłych planów 
biznesowych lub marketingowych, klientów lub 
innych wrażliwych informacji biznesowych z 
konkurentami.

•  Nie należy uzgadniać alokacji rynków, terytoriów 
czy klientów.

•  Nie należy tworzyć warunków i specyfikacji 
faworyzujących jednego lub ograniczoną grupę 
wybranych, potencjalnych partnerów podczas 
wyboru oferentów przetargowych.

•  Należy unikać ustalania wyników przetargów, 
zgodnego składania ofert, nie należy omawiać czy/
kiedy/jak  składać oferty, uzgadniać rotacji ofert 
czy rekompensat dla „przegrywającego” oferenta.

•  Nie  należy  w  żadnym  wypadku  uzgadniać  
ograniczeń ilościowych

•  Nie należy ustalać marży dystrybucyjnych 
ani karać cen dystrybutorów (np. rozbieżności 
względem zalecanych cen).

Q
A  

P: Uczestniczyłem/uczestniczyłam w konferencji 
w której brało udział kilku byłych kolegów 
pracujących obecnie dla innych firm w podobnej 
branży. W trakcie przerwy, jeden z kolegów 
zasugerować podzielenie się informacjami o 
produktach i cenach w celu wzajemnej pomocy. 
Co należy zrobić?

A: Należy odrzucić taką propozycję. 
Uzgadniane z konkurentami praktyki stanowią 
nie tylko naruszenie Kodeksu, ale również 
naruszenie prawa. Należy zgłosić wątpliwości 
bezpośredniemu przełożonemu oraz SpeakUp!

   TAK

•  Należy korzystać wyłącznie z publicznie lub 
prawnie dostępnych informacji i źródeł w ramach 
oceny biznesu, klienta, dostawcy i trendów 
technologicznych oraz zbierać informacje zgodnie 
z prawem.

•  Należy upewnić się, że dyskusje prowadzone  
z konkurentem mają zasadną i zgodną z prawem 
przyczynę.

•  Należy mieć świadomość prawa ochrony 
konkurencji. Należy ograniczyć wszelkie kontakty 
z konkurentami do absolutnie niezbędnego 
minimum.

•  Należy poprosić o szkolenie z zakresu reguł prawa 
ochrony konkurencji.

•  Należy wyraźnie zdystansować się od wszelkich 
nieprawidłowych zachowań marketingowych.

•  Należy upewnić się, że określane przez nas 
warunki i specyfikacje umożliwiają prowadzenie 
uczciwej konkurencji i zapewniają swobodne 
możliwości przystępowania do naszych 
przetargów.

IV.3.1. 
UCZCIWA KONKURENCJA
    

Konkurencja stanowi najlepszą zachętę dla 
wydajności. Sprzyja ona innowacji i gwarantuje 
wybór najlepszych opcji dla klienta, gwarantujących 
najlepsze  ceny. Wprawdzie w ramach wielu 
podejmowanych działań biznesowych jesteśmy 
również konkurentami, konkurujemy zgodnie 
 z normami uczciwej konkurencji oraz zgodnie  
z odpowiednimi przepisami ochrony konkurencji. 
Pełna zgodność z prawem chroniącym konkurencję 
to nie tylko wymóg prawny, dotyczy ona również 
postaw i kultury mogącej mieć pozytywny wpływ na 
działalność firmy.

Grupa MOL szanuje swoich konkurentów, nie 
angażujemy się w nieuczciwe postępowanie które 
mogłoby narazić na szkodę dobrą wolę naszej firmy 
jako konkurenta lub naszą reputację i zbieramy 
informacje na temat konkurentów w pełnej zgodności 
z obowiązującym prawem.
Praktyki antykonkurencyjne są niedopuszczalne  
i nie są one tolerowane, a ponadto w większości 
krajów są one również nielegalne i wiążą się 
z ryzykiem poważnych kar. Prawo ochrony 
konkurencji zabrania szeregu praktyk 
ograniczających wolną i uczciwą konkurencję, takich 
jak nielegalne ugody pomiędzy konkurentami lub 
zachowania będące nadużyciami, mające na celu 
uzyskanie lub utrzymanie pozycji monopolistycznej.

Grupa MOL zwraca szczególną uwagę na 
niezawieranie jakichkolwiek umów tworzących 
kartele i niepodejmowanie praktyk polegających 
na uzgadnianiu działań z konkurentami w sposób 
bezpośredni i pośredni, dotyczących ustalania 
cen lub podziału rynku, limitów produkcji czy 
sprzedaży. Nie nadużywamy naszej pozycji rynkowej 
i angażujemy się w praktyki tworzenia równych 
warunków dla wszystkich naszych partnerów 
biznesowych.

Grupa MOL uważa członkostwo w stowarzyszeniach 
zawodowych za kanał komunikacji z organami 
prawnymi i urzędami, z jednoczesnym 
przestrzeganiem zobowiązań prawnych dotyczących 
ochrony konkurencji. Stowarzyszenia zawodowe 
nie stanowią forum na którym można uzgadniać 
strategie, dzielić rynki i ustalać ceny, jak również 
podejmować wszelkie inne działania naruszające 
przepisy zabraniające tworzenia trustów. 
Grupa MOL współpracuje z konkurentami wyłącznie 
w zakresie realizacji ich wspólnych zobowiązań 
społecznych i środowiskowych. Grupa MOL 
wykorzystuje takie inicjatywy jako środek wyrazu 
działań na rzecz etyki.

pośrednicy, agenci i inne osoby pracujące  
w naszym imieniu całkowicie rozumieją fakt, iż  
w ramach ich pracy na rzecz Grupy MOL nie 
można stosować nieetycznej pracy.

•  Należy zachowywać swobodę stowarzyszania się, 
prawo do zbiorowych negocjacji oraz uznawać 
prawo pracowników do tworzenia i przystępowa-
nia do związków zawodowych.

   NIE

•  Nigdy nie należy zatrudniać dzieci ani stosować 
pracy przymusowej, nawet jeżeli jest to przyjęte  
w danym miejscu.

•  Nie należy zlecać pracy ani prowadzić interesów 
z partnerem zatrudniającym dzieci czy osoby 
pracujące na zasadach pracy wymuszonej, 
przymusowej czy pod przymusem, nawet 
wyłącznie w przypadku takiego podejrzenia.

•  Nie należy zezwalać na objawy pracy wymuszonej 
czy pracy dzieci, niewolnictwa, służebności czy 
handlu ludźmi w dowolnym punkcie łańcucha 
dostaw.

•  Nie należy łamać prawa do zapłaty za 
wykonywaną pracę, swobody wyznawania religii 
i zrzeszania się, oraz prawa do odpoczynku, 
wolnego czasu i regularnego, płatnego urlopu.

Q
A  

P: Dowiedziałem/dowiedziałam się, że jeden z 
podwykonawców Grupy MOL zatrudnia osoby 
nieletnie, ale nie jest to praktyka nietypowa w 
tym konkretnym kraju. Co należy zrobić?

A: Należy natychmiast zgłosić sytuację 
do bezpośredniego przełożonego. Grupa 
MOL szanuje prawa człowieka, a naszym 
podstawowym interesem jest współpraca 
wyłącznie z partnerami przestrzegającymi 
obowiązującego prawa i norm naszego Kodeksu 
Etyki i Postępowania Biznesowego.

IV.3. 
WOLNY I UCZCIWY HANDEL I KONKURENCJA
    

Grupa MOL działa na rzecz uczciwego zachowania 
marketingowego. Działania podejmowane na 
rynku prowadzone są zgodnie z zasadami uczciwej 
konkurencji oraz w duchu i zgodnie z literą prawa. 
Grupa MOL jest zdania, iż pełna zgodność  
z przepisami prawa ochrony konkurencji i prawa 
rynkowego to nie tylko obowiązek prawny, ale 
również klucz do kultury biznesowej
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osobistej, wręczaniu nienależnych korzyści w celu 
wpłynięcia na podejmowane decyzje), niezależnie  
od tego, czy ma to miejsce w sektorze prywatnym czy 
publicznym, oraz niezależnie od skali. Zajmujemy 
takie stanowisko nawet pomimo faktu, iż nasza 
realizacja tej polityki stawia Grupę MOL  
w niekonkurencyjnej pozycji handlowej, lub 
wyrażenie sprzeciwu wobec takich działań powoduje 
straty ze strony Grupy MOL. W całym naszym 
łańcuchu wartości, w ramach naszego patronatu 
społecznego, działalności charytatywnej  
i sponsorskiej nie tolerujemy korupcji i przekupstwa.

Oszustwo, łącznie z fałszowaniem dokumentacji 
finansowej lub innej, praniem pieniędzy  
i działalnością wewnętrzną, jest zabronione.
Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za 
stworzenie i utrzymanie kultury firmowej  
w całym łańcuchu wartości, zachęcającej ludzi do 
podejmowania działań w przypadku podejrzeń lub 
stwierdzenia przekupstwa, korupcji lub oszustwa, 
bez strachu, oraz w środowisku nie tolerującym 
zemsty. Grupa MOL stosuje  procesy antykorupcyjne 
i zapobiegające oszustwu, których celem jest 
zmniejszenie ryzyka oszustwa i podkreślenie 
zakazanego zachowania.

dotyczących  legalności transakcji.

•  Należy upewnić się, że prawidłowo uzyskano ws-
zystkie wymagane oznakowania, dokumentacje, 
zezwolenia i zgody.

•  Należy śledzić międzynarodowy  rozwój sytuacji.

•  Należy ocenić, czy partnerzy biznesowi są dotknię-
ci międzynarodowymi ograniczeniami handlowy-
mi (znaj swojego partnera).

•  Należy poprosić o przeszkolenie w zakresie 
zgodności ze środkami kontroli, ograniczeniami i 
sankcjami importowymi i eksportowymi.

   NIE

•  Nie należy uczestniczyć w jakichkolwiek  
aspektach działalności prowadzonej zkrajem, 
osobą, grupą lub podmiotem podlegającym  
sankcjom bez zachowania należytej staranności.

•  Nie należy importować lub eksportować zakaza-
nych towarów.

•  Nie należy wprowadzać towarów podlegających 
ograniczeniom na terytorium danego kraju bez ich 
zadeklarowania.

Q
A  

P: Kolega powiedział mi, że możemy kupować 
paszę znacznie taniej z innego źródła. Stany 
Zjednoczone nałożyły sankcje na kraj jej 
pochodzenia. Czy to prawda, że sankcje te nie 
dotyczą nas?

A: Nie jest to prawda. Poproś o poradę Działy 
Prawnego w celu stwierdzenia, czy dowolny kraj, 
osoba fizyczna lub prawna lub grupa z którą  
utrzymujesz relacje, lub dowolne materiały, mienie 
lub usługi uczestniczące w lub mogące mieć 
wpływ na transakcje z nimi, mogą podlegać  
międzynarodowym ograniczeniom handlowym.

IV.4. 
DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE I 
ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM
     

Grupa MOL nie uczestniczy w i nie toleruje korupcji 
w jakiejkolwiek postaci (łącznie z przekupstwem, 
płatnościami ułatwiającymi działalność, 
wzajemnymi przysługami, wymuszeniami, 
nadużywaniem władzy w celu odniesienia korzyści 

IV.3.2. 
ZGODNOŚĆ ZE ŚRODKAMI KONTROLI, 
OGRANICZENIAMI I SANKCJAMI 
IMPORTOWYMI I EKSPORTOWYMI
     

Grupa MOL stara się przestrzegać i podejmuje 
starania mające na celu przestrzeganie wszelkich
stosownych reguł i nałożonych prawnie ograniczeń  
i środków kontroli handlu.

Sankcje i embargo importowe-eksportowe oznaczają 
ograniczenia handlowe nałożone na określone kraj, 
terytoria, osoby, grupy lub podmioty, mające na celu 
utrzymanie  lub przywrócenie międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa, zapewnienie poszanowania 
praw człowieka, demokracji i rządów prawa. Takie 
sankcje nakładają prawne zakazy lub ograniczenia 
dotyczące sprzedaży, kupna, przenoszenia  lub 
ujawniania  towarów,  środków  finansowych,  usług, 
oprogramowania czy informacji.

Naruszenie reguł kontroli handlu i ograniczeń może 
prowadzić do poważnych konsekwencji, łącznie 
z zajęciem towaru lub środków finansowych, 
znaczącymi karami prawa kryminalnego  
i cywilnego, utratą przywilejów eksportowych, 
anulowaniem umów handlowych a nawet karą 
więzienia.

Środowisko sankcji i embargo jest złożone, bardzo 
zmienne i dynamiczne, a prawo międzynarodowe 
może zmienić się bez ostrzeżenia. Kluczowe 
znaczenie ma świadomość takich ograniczeń  
i poszukiwanie profesjonalnej porady w przypadku 
pytań lub wątpliwości dotyczących danej, 
planowanej transakcji lub zachowania.

   TAK

•  Miej świadomość międzynarodowych przepisów 
handlowych.

•  Spełniaj wszystkie stosowne wymagania dotyczące 
importu/eksportu, upewniając się, że zapłacono 
stosowne opłaty, cła i podatki.

•  Należy niezwłocznie zasięgnąć porady Działu 
Prawnego w sytuacji, gdy kraj, osoba, grupa lub 
podmiot z którym masz do czynienia lub mające 
wpływ na planowane działania mogą być w jaki-
kolwiek sposób dotknięte sankcjami.

•  Należy skontaktować się z Działem Zgodności  
i Etyki, Działem Prawnym lub SpeakUp!  
w przypadku jakichkolwiek podejrzeń  

Grupa MOL  
nie podejmuje żadnych  
działań korupcyjnych  
i nie toleruje korupcji w żadnej 
postaci, niezależnie czy  
w sektorze prywatnym, czy 
publicznym w dowolnej skali.

Pál Kara
wiceprezydent, usługi prawne
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•  Nie wolno pozwalać agentom, konsultantom, przed-
stawicielom lub innej stronie trzeciej prowadzącej 
działalność w imieniu Grupy MOL na podejmowa-
nie dwuznacznych działań lub przekupywania 
innych osób.

•  Nie wolno wnosić wkładu bezpośredniego ani 
pośredniego w imieniu firmy Grupy MOL na rzecz 
partii politycznych, urzędników partyjnych, kandy-
datów lub organizacji.

•  Nie należy nakłaniać, zmuszać ani pomagać innym 
osobom w łamaniu tych reguł.

•  Nie należy celowo nie zwracać uwagi oraz nie 
zgłaszać wszelkich oznak nieprawidłowych płatnoś-
ci ani przymykać oczu na przypadki korupcji.

Q
A  

P: Jako przedstawiciel handlowy, masz potencjal-
nego klienta zamierzającego podpisać umowę o 
dużej wartości. Klient stwierdza wyraźnie, że umowa 
zostanie podpisana wyłącznie wówczas, gdy Grupa 
MOL zaplanuje odwiedziny klienta i jego rodziny z po-
kryciem kosztów podróży, zakwaterowania i rozrywki. 
Czy takie zaproszenia są dozwolone, jeżeli związana 
z nimi transakcja zapewniłaby obrót Grupie MOL?

A:  Zapewniamy odpowiednie informacje, otwartą 
komunikację naszym partnerom i zapewniamy 
pomoc
podczas ich wizyt. Wizyty takie nie powinny jednak 
stanowić źródła prywatnych korzyści dla ich  przed-
stawicieli lub powiązanych osób, ponieważ czyny 
takie byłyby przejawami korupcji, a tym samym były-
by one ściśle zabronione. Należy zgłosić przypadek 
takiej sytuacji bezpośredniemu przełożonemu lub 
zasięgnąć porady SpeakUp!

P: Jeden z naszych dystrybutorów (pośrednik) 
wręczył kluczowym partnerom drogie bilety 
na prestiżowe wydarzenie sportowe. Był to nie 
tylko miły gest, po tym wydarzeniu lepiej zaczęły 
również wyglądać wyniki handlowe. Czy mogę 
przedstawić tę sytuację innym pośrednikom jako 
dobry przykład?  

A: Sytuacja taka może być postrzegana 
jako nieprawidłowy wpływ na klientów 
mający na celu wybór naszego dystrybutora. 
Ponieważ Grupa MOL ponosi etyczną i 
prawną odpowiedzialność za wszelkie łapówki 
oferowane w naszym łańcuchu wartości, 
sytuacja taka może zaszkodzić naszej reputacji i 
podlegać surowej karze. Należy zdecydowanie 
zgłosić sytuację bezpośredniemu przełożonemu 
lub skontaktować się ze SpeakUp!

dostawców, ponieważ tego typu umowy mogą 
stanowić przysłowiową przykrywkę dla nieujawnio-
nych konfliktów interesów lub schematów wzajem-
nych korzyści.

•  Należy upewnić się, że wynagrodzenie płacone 
agentom, doradcom i innym pośrednikom jest 
odpowiednim i zasadnym wynagrodzeniem z tytułu 
dostawy zgodnych z prawem usług, płaconym 
kanałami bona fide.

•  Należy zagwarantować uczciwy, czysty i przejrzysty 
patronat społeczny, działalność charytatywną  
i sponsoring w celu zagwarantowania, że darowizny 
są otrzymywane przez odpowiednich odbiorców  
i nie są wykorzystywane dla celów nieznanych lub  
niezgodnych  z przeznaczeniem.

•  Należy zachować odpowiednią staranność w zakre-
sie podejmowanych działań antykorupcyjnych  
w przypadku wszelkich rozważanych fuzji, przejęć 
lub umów joint venture i umów zawieranych  
z innymi partnerami biznesowymi.

•  Należy niezwłocznie zgłosić do Działu Zgodności  
i Etyki, Działu Bezpieczeństwa lub SpeakUp! 
wszelkie podejrzenia i faktyczne przypadki praktyk 
korupcyjnych w  Grupie MOL lub których dopusz-
cza się dowolna strona w łańcuchu wartości 

   NIE

•  Nigdy nie należy oferować, składać, upoważniać, 
obiecywać, płacić, żądać lub przyjmować bezpośred-
nio lub pośrednio wszelkichnieupoważnionych lub 
nieprawidłowych płatności (w gotówce, w postaci  
wydatków  mala  fide  lub  innych), podarunków lub 
nienależnych przysług w celu zapewnienia preferen-
cyjnego traktowania, wpłynięcia na wynik prowa-
dzonej działalności lub uzyskania jakiejkolwiek 
korzyści biznesowej.

•  Nie należy prowadzić księgowości poza właściwymi 
księgami.

•  Nie należy wyświadczać przysług noszących zna-
miona niestosownych czynów.

•  Nie należy nakłaniać  urzędników państwowych ani 
osób prywatnych do podejmowania nielegalnych 
działań.

•  Nie należy dokonywać ani zezwalać na jakiekolwiek 
nieprawidłowe i nienależne płatności na rzecz 
urzędników państwowych lub osób prywatnych. 

przekupstwo ma na celu uzyskanie lub zachowanie 
korzyści biznesowej firmy.

Zachowujemy należytą staranność podczas 
wyznaczania agentów, doradców lub innych 
pośredników. Wszelkie umowy zawierane  
z agentami, doradcami i innymi pośrednikami 
wymagają uprzedniej zgody na nie i poinformujemy 
każdego pośrednika o naszym stanowisku 
potępiającym korupcję.

Prowadzimy procesy zakupu w uczciwy i przejrzysty 
sposób. Zachowujemy należytą staranność, 
stosownie do przypadku, podczas oceny dostawców, 
wykonawców i podwykonawców w celu upewnienia 
się, iż wdrożyli oni odpowiednie środki i polityki 
zapobiegające przekupstwu.

Nawet przymykanie oka na podejrzenia korupcji 
może spowodować, iż firma i osoba przymykająca oko 
poniosą z tego tytułu konsekwencje.

   NIE

•  Należy mieć świadomość reguł antykorupcyjnych  
i unikać transakcji i okoliczności które nawet po-
zornie stwarzają wrażenie niezgodnego z prawem 
postępowania.

•  Należy postępować zgodnie z politykami antykorup-
cyjnymi i wszystkimi stosownymi procedurami  
w ramach danej działalności lub stanowiska.

•  Należy uczestniczyć w szkoleniu antykorupcyjnym.

•  Należy zachować odpowiednią ostrożność podczas 
wyboru i  kontroli  wszelkich partnerów bizne-
sowych, takich jak agenci, konsultanci, wykonawcy, 
dostawcy, partnerzy joint venture, przedstawiciele, 
brokerzy, pośrednicy, dystrybutorzy, podwykonaw-
cy, inni partnerzy i dostawcy usług.

•  Należy upewnić się, że wszyscy nasi partnerzy 
biznesowi,  łącznie   z   agentami, konsultantami, 
wykonawcami, dostawcami, partnerami joint ven-
ture, przedstawicielami, brokerami, pośrednikami, 
dystrybutorami, podwykonawcami, innymi partne-
rami i dostawcami usług w całym łańcuchu wartości 
rozumieją, że korupcja jest niedopuszczalna.

•  Należy upewnić się, że wszystkie procedury sour-
cingowe, w tym między innymi procesy przetar-
gowe,  umożliwiają   uczciwą, bezstronną konkuren-
cję i odpowiednią przejrzystość.

•  Należy ograniczyć do minimum liczbę wyłącznych 

IV.4.1. 
PRZEKUPSTWO I KORUPCJA
     

Korupcja to niewłaściwe wykorzystywanie  wpływów 
w celu odniesienia korzyści przez osobę posiadającą 
wpływy lub przez inną osobę. Korupcja obejmuje: 

•  Oferowanie, obiecywanie, dawanie lub pozyskiwa-
nie dowolnych rzeczy wartościowych lub przysług 
dla urzędników rządowych, osób prywatnych lub 
stron trzecich w odniesieniu do ich relacji z urzęd-
nikami lub osobami podejmującymi decyzje w celu 
wywarcia nieprawidłowego wpływu na takie osoby, 
w ostatecznym celu jakim jest uzyskanie korzyści 
biznesowej (aktywne przekupstwo).

•  Niezgodne z prawem proszenie, żądanie, przyj-
mowanie lub otrzymywanie dowolnych rzeczy war-
tościowych lub przysług w celu zapewnienia zwrot-
nej korzyści w dowolnej formie, lub jako warunek 
spełnienia obowiązków, lub wywieranie wpływu na 
stronę trzecią w celu podjęcia takich działań przez 
taką stronę trzecią (pasywne przekupstwo). 

Przekupstwo pośrednie obejmuje wkład na rzecz 
pośredników, taki jak fundusze stypendialne, 
darowizny na cele charytatywne lub płatności na 
rzecz podmiotów zapewniających skorumpowanej 
stronie bezpośrednią lub pośrednią korzyść. 
Przekupstwo pośrednie może obejmować pośrednika 
- stronę trzecią (np. agenta, brokera, dystrybutora 
lub przedstawiciela) dopuszczającą się dowolnego 
spośród wspomnianych, niewłaściwych czynów 
w imieniu lub na korzyść Grupy MOL.Korupcja 
obejmuje również nadużywanie funkcji lub 
stanowiska poprzez udawanie bezprawnego wpływu 
na inną osobę jako zasłony dymnej w celu zażądania 
lub otrzymania niezgodnej z prawem korzyści lub 
przyjęcia obietnicy takiej korzyści.

Grupa MOL nie toleruje korupcji w żadnej postaci. 
Jesteśmy zdeterminowani, aby nie przystępować do 
oraz aby rozwiązywać relacje biznesowe  
z wszelkimi osobami uczestniczącymi w praktykach 
korupcyjnych. Żadna z osób nie zostanie przeniesiona 
na gorsze stanowisko, nie doświadczy kary lub 
innych negatywnych konsekwencji z tytułu odmowy 
zapłaty lub przyjęcia łapówki, nawet jeżeli może to 
prowadzić do strat handlowych.

Naruszenie praw antykorupcyjnych to poważne 
przewinienie. Firmy naruszające takie prawa mogą 
zostać ukarane grzywnami, a osoby naruszające 
prawo mogą zostać ukarane karą więzienia. Firmy 
mogą ponosić odpowiedzialność za praktyki 
korupcyjne, lub związane z przekupstwem 
dokonywanym przez strony trzecie, jeżeli takie 
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charytatywne lub zwrócenia darczyńcy.

•  Należy odnotowywać wszystkie podarunki  
i przejawy  gościnności  w  Rejestrze Podarunków, 
w przypadku  wartości  co najmniej równej 
50 euro,  niezależnie  od tego, czy je przyjęto, 
czy też odrzucono. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wartości podarunku należy zasięgnąć 
porady przełożonego.

•  Należy uzyskać pisemną zgodę przełożonego 
na oferowanie podarunków lub przejawów 
gościnności (łącznie ze zwrotem kosztów 
podróży) dowolnemu partnerowi biznesowemu, 
urzędnikowi  państwowemu, zainteresowanej 
stronie  politycznej  lub stronie trzeciej.

•  Należy poinformować bezpośredniego 
przełożonego o zaproszeniach otrzymanych  
w celach biznesowych i przed przyjęciem takiego 
zaproszenia upewnić się, że otrzymano na nią 
pisemną zgodę (np. wiadomość e-mail). 

•  W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących 
podarunków należy skontaktować się ze SpeakUp!

Wszelkiego rodzaju wręczane lub otrzymywane 
podarunki o całkowitej wartości brutto równej lub 
przekraczającej 50 euro należy jednak odnotować 
i można je przyjmować wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody odpowiedniego kierownika 
odpowiedzialnego za prawa pracownika. Podarunki, 
posiłki biznesowe i programowe wydarzenia  
o wartości przekraczającej 50 euro nieodnotowywane 
w rejestrze podarunków mogą być traktowane jako 
czyny o charakterze łapówki/ Wszelkie wręczane 
podarunki lub przejawy gościnności mające na celu 
wywieranie niestosownego wpływu są uważane 
za przekupstwo niezależnie od ich wartości oraz od 
faktu ich rejestracji.

Jeżeli podarunku nie można odrzucić z przyczyn 
grzecznościowych lub praktycznych (np. został on 
już dostarczony i niepraktyczne jest jego odesłanie), 
kierownik odpowiedzialny za pracownika firmy 
Grupy MOL otrzymującego podarunek powinien 
zadecydować o ewentualnym zezwoleniu na 
zatrzymanie podarunku lub o przekazaniu go na cele 
charytatywne, jako korzyść ogólną. 

   TAK

•  Zgłaszaj kierownikowi fakt otrzymania przez 
Ciebie lub członka Twojej rodziny podarunku lub 
przejawu gościnności objętych zakresem Kodeksu, 
który to kierownik podejmie następnie  
decyzję dotyczącą możliwości 
zatrzymania podarunku,  
przekazania go na cele 

mieć wpływu na podejmowanie bezstronnych decyzji 
przez inne osoby. Nie powinny być one oferowane ani 
przyjmowane w zamian za preferencyjne traktowanie 
w jakichkolwiek podejmowanych działaniach. Grupa 
MOL zgadza się na i umożliwia partnerom wspieranie 
korporacyjnych inicjatyw charytatywnych zamiast 
wręczania podarunków pracownikom. Wszelki 
wkład w działalność charytatywną i sponsoring 
powinien być przejrzysty i dokonywany zgodnie z 
obowiązującym prawem i nie należy wykorzystywać 
takich działania w celu ukrywania korupcji.

Oferowanie podarunków lub przejawy gościnności 
wobec urzędników państwowych i zainteresowanych 
stron politycznych wymaga szczególnej  ostrożności. 
Niektóre kraje nakładają specjalne ograniczenia 
na wartość i naturę podarunków i przejawów 
gościnności jakie mogą przyjmować ich urzędnicy. 
Podarunki i przejawy gościnności dopuszczalne 
w przypadku partnerów biznesowych mogą być 
niedopuszczalne w przypadku relacji pomiędzy 
stroną biznesową i urzędnikiem lub podmiotem 
politycznym, ponieważ nawet drobne podarunki, 
posiłki czy rozrywka mogą być postrzegane jako 
próby nieodpowiedniego wywierania wpływu 
na podejmowane decyzje. W żadnym przypadku 
odpowiednie nie jest podejmowanie prób wpływania 
na decyzje poprzez oferowanie korzyści osobistych 
urzędnikowi lub innej osobie. Przestrzegamy  
i wspieramy prawo zabraniające łapówek i korupcji.

Przejrzystość i stosowny charakter podarunków  
i przejawów gościnności są szczególnie istotne w toku 
procesów składania ofert i przetargów. Możliwe jest 
przyjmowanie przedmiotów o niewielkiej wartości, 
o całkowitej wartości brutto poniżej 50 euro, 
podarunków promocyjnych (np. długopisy, breloczki 
i kalendarze), innych podarunków biznesowych, 
przedmiotów, usług, posiłków biznesowych, 
napojów i uczestnictwa w konferencji 
bez zamiaru wywierania wpływu, 
bez konieczności ich 
odnotowywania jako 
podarunków.

Q
A  

P: W trakcie rozmowy, jeden z naszych agentów 
celnych rzuca uwagę, zgodnie z którą „Oni 
mogliby ułatwić zawarcie umowy  
z przedstawicielami rządowymi”. Przyspieszenie 
procesu administracyjnego byłoby bardzo 
użyteczne dla Grupy MOL, a ponieważ nie 
pociąga ono za sobą dodatkowych kosztów, nie 
musimy również o nim wiedzieć, czyż nie?

A: Nie jest to prawda. Ponieważ ponosimy 
etyczną i prawną odpowiedzialność za wszelkie 
łapówki oferowane w naszym łańcuchu wartości, 
sytuacja taka może zaszkodzić naszej reputacji 
i podlegać surowej karze. Należy przypomnieć 
administratorowi, że Grupa MOL odrzuca wszelkie 
praktyki korupcyjne. Należy zdecydowanie 
zgłosić sytuację bezpośredniemu przełożonemu 
lub skontaktować się ze SpeakUp!

P: Przedstawiciel joint venture mówi CI, że w 
danym kraju dostępny jest tylko jeden konsultant-
specjalista w danej dziedzinie, którego opinia 
jest akceptowana przez władze, stwierdza on 
zatem wyraźnie, że skorzystanie z usług specjalisty 
jest bezwzględnie niezbędne dla celów naszej 
działalności.

A: Umowy dotyczące usług konsultingowych 
mogą stanowić typową postać korupcji. 
W przypadku otrzymywania takich żądań 
„obowiązkowej konsultacji” należy zgłosić je 
przełożonemu lub zwrócić się do SpeakUp!

IV.4.2. 
PODARUNKI I GOŚCINNOŚĆ
     

Podarunki i  gościnność  to  przedmioty  i  usługi 
wartościowe oferowane lub  przyjmowane  przez
osobę lub członków jej rodziny. Podarunki obejmują 
gotówkę i przedmioty bezgotówkowe, takie jak 
akcesoria, korzystne warunki lub zniżki dotyczące 
produktu/usługi, pożyczki, korzystanie z pojazdów, 
koszty podróży lub zaplecze wakacyjne, bilety i bony 
podarunkowe. Rozrywka lub elementy gościnności, 
takie jak posiłki biznesowe, wydarzenia rekreacyjne, 
kulturalne  lub sportowe, itd. również są uważane za 
podarunki.

Grupa MOL wręcza lub przyjmuje podarunki i 
elementy gościnności wyłącznie będące przejawami 
grzeczności handlowej, nie mające charakteru 
materialnego i nie wręczane często i które w żadnym 
wypadku nie mają na celu wywarcia niezgodnego 
z prawem wpływu na podejmowane decyzje. 
Podarunki i elementy rozrywkowe są wręczane 
bez jakichkolwiek oczekiwań zwrotnych i nigdy nie 
powinny mieć wpływu ani nie powinny wydawać się 
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IV.4.4. 
PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
     

Grupa MOL podejmuje wysiłki na rzecz zachowania 
najwyższych standardów dotyczących zabraniania
prania brudnych pieniędzy. Pranie brudnych 
pieniędzy to proces polegający na ukrywaniu 
nielegalnych środków finansowych lub 
powodowania iż wyglądają one na uzyskane legalnie, 
wskutek czego kryminalna natura prawna lub 
pochodzenie środków lub majątku zostają ukryte 
w toku legalnych czynności biznesowych. Czyny 
takie obejmują również wykorzystywanie legalnie 
pozyskanych środków na rzecz wspomagania 
przestępczości lub terroryzmu.

Wykroczenia prawne w większości krajów obejmują 
również utrudnianie dochodzenia lub niezgłoszenie 
podejrzenia prania brudnych pieniędzy.

Nigdy nie promujemy, nie ułatwiamy i nie wspieramy 
prania brudnych pieniędzy, co oznacza, że:
•  Przestrzegamy wszystkich obowiązujących 

przepisów prawnych i regulacji dotyczących prania 
brudnych pieniędzy;

•  Nigdy   nie   angażujemy   się   w   działalność   
mającą   na   celu   finansowanie   lub   wspieranie 
przestępczości i terroryzmu;

•  Poszukujemy   rozwiązań   minimalizujących   
ryzyko   poprzez   procesy   zapobiegające   praniu 
brudnych pienięd

•  Podejmujemy zasadne i odpowiednie środki mające 
na celu stwierdzenie i ocenę integralności naszych 
partnerów biznesowych.

   TAK

•  Należy przestrzegać wszelkich reguł i dodatkowych         
wymagań dotyczącychokreślonej działalności 
biznesowej w celu poznania klientów.

•  Należy zgłaszać wszelkie wątpliwości  
i podejrzane transakcje lub wypadki związane  
z praniem brudnych pieniędzy do bezpośredniego 
przełożonego.

•  Należy przeprowadzić odpowiedni proces due 
diligence dotyczący partnerów biznesowych 
i środków finansowych, towarów i majątku 
otrzymywanych przez Grupę MOL.

•  Należy zachować ostrożność w przypadku 
wszelkich prób dotyczących dokonywania lub 
żądania płatności w sposób różniący się od 
normalnego lub od regularnej praktyki biznesowej.

wszelkie przejawy oszustwa. Nawet przymykanie 
oka na podejrzenia oszustwa może spowodować, iż 
firma i osoba przymykająca oko poniosą z tego tytułu 
konsekwencje. 

  TAK

•  Miej świadomość reguł i polityk zapobiegania 
oszustwom.

•  Zawsze przestrzegaj środków i procesów mających 
na celu zapobieganie oszustwom.

•  Zwracaj uwagę na wszelkie podejrzane oznaki, 
zdarzenia lub transakcje które mogą prowadzić do 
oszukania Grupy MOL.

•  Zawsze dokumentuj zdarzenia i transakcje zgodnie 
ze stanem faktycznym.

•  Upewnij się, że wszelkie procedury biznesowe,  
w tym procedury sourcingowe, weryfikacje jakości 
i akceptacja faktury są przejrzyste i gwarantują 
uczciwą, bezstronną konkurencję i ocenę.

•  W przypadku podejrzenia wszelkich działań 
noszących znamiona oszustwa należy niezwłocznie 
zgłaszać je do Działu Zgodności i Etyki, do Ochrony 
lub poprzez SpeakUp!

   NIE

•  Nigdy nie fałszuj ani nie przedstawiaj 
nieprawdziwych danych, świadectw lub 
dokumentów weryfikacyjnych i nigdy nie przyjmuj 
podejrzanych dokumentów. 

•  Nie angażuj się w żadne czynności które Twoim 
zdaniem mogą być lub mogą przekształcić się w 
oszustwo.

•  Nie obchodź przepisów prawnych, procesów i 
środków kontroli aby ułatwić sobie pracę lub ją 
przyspieszyć.

Q
A  

P: Starszy stopniem kierownik z którym nie mam 
regularnych kontaktów biznesowych, przesyła 
mi pilną i nietypową prośbę dotyczącą obsługi 
zamówienia związanego z dużą kwotą płatności. 
Co należy zrobić?

A: Jest to typowa oznaka oszustwa. Należy 
zawsze postępować zgodnie z określonymi 
procedurami, niezależnie od poziomu z którego 
kierowana jest prośba, w razie podejrzeń należy 
dodatkowo skontrolować źródło. Wątpliwości 
należy zgłaszać do bezpośredniego 
przełożonego, Ochrony i SpeakUp!

o każdym podarunku którego wartość 
przekracza 50 euro. Twój bezpośredni przełożony 
zadecyduje, czy podarunek można zatrzymać, 
zaoferować na cele charytatywne czy też 
zwrócić do osoby która go wręczyła. Wszelkie 
podarunki, posiłki biznesowe i programowe 
wydarzenia o wartości przekraczającej 50 euro 
należy odnotować w rejestrze podarunków 
danej jednostki organizacyjnej, niezależnie od 
ich przyjęcia lub odrzucenia. W przypadku 
nieodnotowania, podarunek może zostać uznany 
za łapówkę. Należy upewnić się, że nasi partnerzy 
znają treść Kodeksu, łącznie z naszą polityką 
dotyczącą podarunków i przejawów gościnności.

P: Poważny partner biznesowy przesłał 
zaproszenie na konferencję. Wiem, że muszę 
ograniczyć koszty, ale ponieważ partner 
zaoferował pokrycie zarówno kosztów rejestracji 
w wydarzeniu jak i wydatków związanych  
z zakwaterowaniem uważam, że odpowiednie 
byłoby wzięcie kilku dni urlopu w celu wzięciu 
udziału w konferencji i uzyskaniu dostępu do 
użytecznych informacji. W takim układzie wszyscy 
wygrywają, czyż nie?

A: Nie, byłoby to niewłaściwe. Działanie takie 
stanowi naruszenie Kodeksu oraz szkodę z punktu 
widzenia integralności i reputacji Grupy MOL jako 
uczciwego partnera biznesowego. Zaproszenia 
dla celów biznesowych należy zawsze zgłaszać 
i poprosić o uprzednią pisemną zgodę na ich 
przyjęcie odpowiedniego kierownika. Jeżeli 
wartość danego przedmiotu przekracza 50 euro, 
konieczne jest również odnotowanie go  
w rejestrze podarunków odpowiedniej jednostki 
organizacyjnej.

IV.4.3. 
OSZUSTWO
     

Oszustwo obejmuje wszelkiego rodzaju celowe  
i niestosowne wprowadzanie w błąd. Obejmuje ono
celowe, fałszywe przedstawianie lub ukrywanie 
istotnych faktów dla celu skłonienia innej osoby do
działania, w celu uzyskania korzyści powodującej 
szkodę. Do oszustwa może również dojść bez 
elementu przebiegłości, gdy osoby lub strony 
wspólnie działają w celu obejścia prawidłowych 
procedur, aby stworzyć fałszywe wrażenie faktycznej 
czynności biznesowej lub transakcji w celu 
odniesienia zysku osobistego.
Grupa MOL podejmuje działania na rzecz zwalczania 
oszustwa i nie toleruje praktyk o naturze oszustwa. 
W celu ochrony wartości Grupy MOL, jej mienia 
i reputacji, każdy z nas osobiście odpowiada za 
działanie w dobrej wierze, zgodnie z odpowiednimi 
regułami i przepisami, oraz za zwracanie uwagi na 

   NIE

•  Nie należy pozwalać na sytuacje, w których 
podarunki lub przejawy gościnności mogłyby mieć 
wpływ na podejmowane decyzje biznesowe lub 
powodować, że inne osoby nawet podejrzewałyby 
taki wpływ występujący w przypadku Twoich 
decyzji.

•  Nie należy przyjmować podarunków lub przejawów 
gościnności od partnerów biznesowych, których 
wartość  przekracza zalecaną wartość graniczną, 
bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody, jak 
również jakichkolwiek podarunków lub przejawów 
gościnności które w inny sposób mogłyby wpłynąć 
na Twój osąd, niezależnie od ich wartości.

•  Nie należy domagać się  ani zachęcać faktycznego 
lub potencjalnego partnera biznesowego do 
wręczania Ci jakichkolwiek przedmiotów lub 
korzyści, niezależnie od ich wartości, dotyczy to 
nawet najmniejszych podarunków.

•  Nie oferuj, nie dawaj, nie próbuj uzyskać  
i nie przyjmuj podarunków lub elementów 
rozrywkowych, które:
•  Mogłyby zostać zinterpretowane jako wzajemna 

korzyść, łapówka, zapłata lub naruszenie 
dowolnego prawa lub przepisu (np. nie stać Cię na 
podarunek zwrotny lub zwrot podarunku);

•  Są gotówką lub równoważnymi formami wartości;
•  Zostały przekazane lub oferowane w zamian za 

coś innego;
•  Są usługą osobistą;
•  Są wydarzeniem w trakcie którego nieobecny jest 

zapraszający partner biznesowy.

•  Nie należy ukrywać ani pomagać w ukrywaniu 
oferowania, dawania lub otrzymywania 
podarunków i elementów rozrywki.

•Nie należy oferować podarunków lub przejawów 
gościnności krewnym lub gościom partnera 
biznesowego, urzędnikom państwowym czy 
zainteresowanym stronom
politycznym.

Q
A  

P: W kraju w którym aktualnie pracuję, odmowa 
przyjęcia podarunku jest traktowana jak obraza. 
Jeden z naszych partnerów zaskoczył mnie 
specjalnym podarunkiem. Co należy zrobić?  

A: Wszelkie podarunki wręczane w celu 
bezprawnego wpływu na Twój osąd, oraz jako 
warunek podjęcia decyzji, należy odrzucić 
i zgłosić, niezależnie od ich wartości. Jeżeli 
mają one charakter grzecznościowy, należy 
poinformować bezpośredniego przełożonego 
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IV.4.6. 
PRAWDZIWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
I INTEGRALNOŚĆ PROCESÓW 
BIZNESOWYCH
     

Dokumentacja i sprawozdania to ważne elementy 
mienia firmowego i należy sporządzać je zgodnie
z prawdą oraz starannie. Grupa MOL odnotowuje 
i sporządza sprawozdania dotyczące informacji 
firmowych w sposób uczciwy, dokładny  
i obiektywny.

Dokumenty i sprawozdania obejmują dane 
finansowe (księgowość) oraz informacje inne niż 
finansowe, takie jak opisy i wyniki projektów, 
szczegółowe dane techniczne, ocenę jakości, 
dokumentację kadrową, informacje dotyczące praw 
człowieka oraz wszelkie inne informacje stanowiące 
dowód działalności biznesowej, wymagane zgodnie 
z prawem lub z innego powodu istotne  
z punktu widzenia podejmowania decyzji i pamięci 
korporacyjnej Grupy MOL.

Nigdy nie można uzasadnić ani wybaczyć 
fałszowania dokumentacji i nieprawidłowego 
przedstawiania faktów. Grupa MOL nie toleruje 
jakiegokolwiek rodzaju fałszywej sprawozdawczości 
lub ukrywania faktów w sprawozdaniach, czy 
nawet różnej interpretacji tych samych faktów w 
różnych sytuacjach, w zależności od chwilowych 
celów.

Dokumentacja finansowa i niefinansowa oraz 
integralność sprawozdawczości mają kluczowe 
znaczenie z punktu widzenia podejmowania 
dobrych decyzji, chroniących naszą wiarygodność i 
reputację, spełnienia naszych zobowiązań prawnych 
oraz odpowiedzialności wobec udziałowców i 
wszystkich zewnętrznych, zainteresowanych stron.

Brak prawidłowego zarządzania dokumentami 
i sprawozdaniami, w pełny i efektywny sposób, 
może stwarzać poważne zagrożenia z punktu 
widzenia prowadzonej działalności, prowadzić 
do konsekwencji prawnych i niekorzystnych 
sytuacji związanych z reputacją, konkurencją oraz 
finansowych.

   TAK

•  Należy rozumieć, które informacje  należy 
odnotowywać i prawidłowo nimi zarządzać, a 
których można się pozbyć.

•  Należy sporządzać każde sprawozdanie, ocenę  
i propozycję w sposób uczciwy i rzetelny.

   TAK

•  Należy zachować ostrożność, aby zabezpieczyć 
informacje wewnętrzne przed nawet 
przypadkowym ujawnieniem.

•  Należy zgłaszać przypadki w których naszym 
zdaniem dana osoba uczestniczy w handlu 
wewnętrznym lub manipulacji rynkowej.

   NIE

•  Nie należy kupować ani sprzedawać instrumentów 
finansowych posiadając informacje wewnętrzne 
dotyczące takich instrumentów, oraz nigdy nie 
polecać stronie trzeciej podejmowania takich 
czynności.

•  Nie należy w żadnym przypadku ujawniać 
informacji wewnętrznym osobom 
nieupoważnionym w obrębie Grupy MOL i spoza 
niej, łącznie z członkami rodziny, bez uprzedniej 
zgody.

•  Nie należy rozsiewać plotek rynkowych ani 
fałszywych informacji w celu manipulowania ceną 
instrumentów finansowych.

•  Nie należy ujawniać informacji wewnętrznych 
ani udzielać wskazówek osobom na podstawie 
informacji wewnętrznych.

•  Nie należy wykorzystywać informacji 
wewnętrznych dla celów handlu papierami 
wartościowymi lub polecania takich czynności 
innym osobom.

Q
A  

P: Uczestniczysz w badaniach, więc wiesz, że 
Grupa MOL dokonała udanego odkrycia. Nie 
zostało ono jeszcze publicznie ogłoszone, ale 
w przypadku ogłoszenia spowoduje wzrost 
cen akcji. Czy możesz kupić akcje w celu 
wykorzystania takiej przewagi rynkowej?

A: Nie, jest to informacja poufna traktowana jako 
informacja wewnętrzna. Na podstawie takich 
informacji żadna z osób nie może kupować 
akcji MOL ani ujawniać takich informacji innym 
osobom.

związane z Grupą MOL lub dowolną inną 
firmą której papiery znajdują się w publicznym 
obrocie, ich instrumentami finansowymi które 
w przypadku opublikowania z bardzo dużym 
prawdopodobieństwem miałyby znaczący wpływ 
na ceny instrumentów finansowych.

„Instrumenty finansowe” obejmują, między innymi, 
przenoszone papiery wartościowe, instrumenty 
rynku pieniężnego, opcje, futures, instrumenty typu 
swap i umowy forward dotyczące kursów. Handel 
wewnętrzny występuje w przypadku, gdy osoba 
posiadająca informacje wewnętrzne:
•  Handluje,  anuluje  lub  zmienia  zamówienie  

na  instrument  finansowy  z  racji  posiadania 
informacji wewnętrznych, w imieniu własnym lub 
strony trzeciej,

•  Poleca pośrednikowi dokonanie takich czynności,

•  Dzieli informacje wewnętrzne z osobą 
nieuprawnioną do ich posiadania.

„Manipulacja rynkiem” lub „oszustwo 
inwestycyjne” występuje wówczas, gdy dana osoba 
rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, ukrywa 
ważne informacje lub zawiera pozorne transakcje 
dotyczące instrumentów finansowych lub podmiotu 
je wystawiającego w celu manipulacji cenami.

   NIE

•  Nie należy prowadzić interesów z osobami 
podejrzanymi o przestępczy proceder chyba,że 
podejrzenia zostaną odpowiednio sprawdzone  
i rozwiane.

•  Nie należy omawiać podejrzeń dotyczących prania 
brudnych pieniędzy z partnerami biznesowymi.

•  Nie należy informować podejrzanych o 
dochodzeniach w toku, o których wiemy.

•  Nie należy fałszować, ukrywać, niszczyć ani 
utylizować dowodów.

•  Nie należy zdobywać, korzystać z ani zatrzymywać 
pieniędzy lub mienia które może pochodzić  
z przestępczego procederu.

•  Nie należy ukrywać pochodzenia lub natury 
własności pochodzącej z przestępczego procederu.

•  Nie należy uczestniczyć w układach  które mogą 
obejmować mienie pochodzące z przestępstwa lub 
środki pochodzące z takiego procederu.

Q
A  

P: Klient mówi Ci, że przypadkowo przelał 
zafakturowaną kwotę z kilku kont firmowych, 
wskutek czego doszło do poważnej nadpłaty. 
Klient prosi o zwrot tej dużej kwoty w postaci 
przelewu pieniężnego na inne konto.

A: Należy zgłosić taką sytuację przełożonemu, 
ponieważ może być to próba prania brudnych 
pieniędzy, lub
zwrócić się do SpeakUp!

IV.4.5. 
HANDEL WEWNŚTRZNY I MANIPULACJA 
RYNKIEM
     

Grupa  MOL  podejmuje  wysiłki  na  rzecz  
wspierania  uczciwych,  otwartych  rynków  
papierów wartościowych, w tym również na rzecz 
uczciwego handlu papierami wartościowymi 
dostępnymi w publicznym obrocie.
Wewnętrzny  handel  dotyczy  bezprawnego  
wykorzystywania  informacji  wewnętrznych  dla  
celów odniesienia korzyści materialnych.

„Informacje wewnętrzne” oznaczają dowolne 
informacje nie podane do wiadomości publicznej 
oraz istotne, bezpośrednio lub pośrednio 
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„Konflikt interesów” występuje wówczas, 
gdy relacja osobista, udział w czynnościach 
zewnętrznych lub interesy w innej firmie wpływają 
lub mogą być postrzegane jako wpływające 
niezgodnie z prawem na podejmowane decyzje.
Sytuacji typu konfliktu interesów należy unikać,  
a pracownicy nie powinni podejmować żadnych
działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób 
zakłócać ich zdolność do podejmowania 
bezstronnych i obiektywnych decyzji w imieniu 
Grupy MOL lub stanowić zagrożenie dla interesów 
Grupy MOL. Konflikt interesów może również 
zagrażać Twojej reputacji i reputacji Grupy MOL, 
może być szkodliwy dla interesów Grupy MOL i 
mieć negatywny wpływ na morale w pracy.
Istnieje wiele różnych sytuacji w których może dojść 
do konfliktu interesów, niektóre spośród typowych, 
mających wpływ na takie sytuacje czynników 
obejmują:
•  Posiadanie drugiej pracy lub innego mandatu;

•  Udział w spółce lub prywatnej firmie;

•  Praca i związki z bliskimi krewnymi, oraz 
posiadanie bliskiego krewnego lub osoby z którą 
posiadamy prywatną relację, w charakterze 
podwładnego lub przełożonego;

•  Inwestycje.

i upoważnienia do podejmowania takich 
czynności.

•  Nie należy zobowiązywać Grupy MOL  do 
podejmowania zobowiązań umownych bez 
stosownego upoważnienia.

•  Bez uprzednio uzyskanej zgody nie należy usuwać 
ani niszczyć dokumentacji przed określonym 
terminem wskazanym w harmonogramie 
przechowywania dokumentów.

Q
A  

P: Mój przełożony poprosił mnie o wprowadzenie 
wartości parametrów technicznych i biznesowych 
do sprawozdania ze stanu bieżącego projektu, 
które zgodnie z oczekiwaniami zostaną 
skorygowane po zakończeniu projektu, ponieważ 
przełożony uważa, że „wtedy projekt wygląda 
znacznie lepiej, a i tak uda nam się osiągnąć 
przedstawione dane”. Co należy zrobić?

A: Fałszowanie dokumentacji i wartości nie 
może być uzasadnione, jest ono również 
niedopuszczalne. Zgłoś sytuację do SpeakUp!

IV.5. 
LOJALNOŚĆ KORPORACYJNA
     

Spoczywa na nas odpowiedzialność za ochronę 
inwestycji akcjonariuszy i zapewnienie 
długoterminowego zwrotu, dzięki któremu możemy 
konkurować z innymi wiodącymi firmami w 
branży. Grupa MOL unika konfliktu interesów 
aby osiągnąć ten cel. Chronimy interesy, mienie, 
tajemnice handlowe i własność intelektualną firmy, 
zapewniamy również bezpieczeństwo danych.

IV.5.1. 
UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW 
     

Grupa MOL prowadzi zróżnicowaną i zakrojoną na 
szeroką skalę działalność, a ocena i stwierdzenie,
czy dana czynność stoi w sprzeczności z interesami 
Grupy MOL czy też nie może stanowić wyzwanie.
Od każdej osoby oczekuje się, iż w celu uniknięcia 
konfliktu interesów będzie ona zasięgać stosownej 
porady. Grupa MOL szanuje prywatność 
pracowników i w normalnych warunkach nie 
interesuje się tym, co jej personel robi po godzinach 
pracy. Pomiędzy Grupą MOL a jej pracownikami 
i pozostałymi partnerami istnieje jednakże oparta 
na dobrej woli zależność, przy czym w sytuacji gdy 
prywatne działania pracownika mogą być sprzeczne 
z oczekiwaną lojalnością wobec interesów Grupy 
MOL może dojść do konfliktu interesów.

•  Należy upewnić się, że wszystkie decyzje są 
podejmowane na podstawie odpowiednich 
informacji.

•  Należy upewnić się, że wszystkie transakcje 
uzyskały stosowną zgodę i są odnotowywane 
dokładnie i kompletnie.

•  Należy upewnić się, że wszystkie zainteresowane 
strony otrzymały stosowne upoważnienia i są 
skonfigurowane w systemach firmowych.

•  Należy upewnić się, że  nie dochodzi do 
tworzenia lub utrzymywania nieujawnionych lub 
nieodnotowanych kwot, środków lub mienia.

•  Wydatki należy realizować, weryfikować  
i zatwierdzać zgodnie z przepisami Grupy MOL.

•  Należy zgłaszać wszelkie wątpliwości dotyczące 
nieregularnych sprawozdań, księgowości,  
audytów  lub  wszelkich  innych

   NIE

•  Nie należy prowadzić księgowości poza 
właściwymi księgami.

•  Nie należy wprowadzać w błąd jakiejkolwiek 
decyzji poprzez nieprawidłową interpretację, 
ukrywanie lub fałszowanie jakiejkolwiek 
informacji.

•  Nie należy celowo fałszować ani dokonywać 
wprowadzających w błąd wpisów w systemie, 
sprawozdaniu, dokumencie, zapisie czy roszczeniu 
dotyczącym wydatków.

•  Nie należy fałszować jakichkolwiek dokumentów 
finansowych lub niefinansowych, sprawozdań lub 
zapisów.

•  Nie należy próbować wpływać na inne osoby tak, 
aby zrobiły one cokolwiek co mogłoby wpłynąć na 
integralność zapisów lub sprawozdań finansowych 
lub innych kwestii dotyczących kontroli 
wewnętrznych..

•  Nigdy nie należy ukrywać, zmieniać, niszczyć lub 
w inny sposób manipulować przy informacjach 
firmowych lub mieniu związanym z aktualnym, 
oczekującym, przyszłym lub potencjalnym 
audytem, postępowaniem prawnym lub 
dochodzeniem organów rządowych lub prawnych.

•  Nie należy sprzedawać, przenosić ani pozbywać   
się   mienia   bez   prawidłowego udokumentowania 

Naszym obowiązkiem 
jest chronić inwestycje 
akcjonariuszy i zapewnić 
ich długotrwały zwrot, 
który może konkurować 
z innymi wiodącymi 
spółkami w danej branży.

József Simola
dyrektor finansowy Grupy MOL
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i zachowań biznesowych, klientów, konkurentów, 
dostawców i technologii, takich jak planowane 
ustawy parlamentarne i inne środki prawne i kampa-
nie komunikacyjne.

Informacje, dane i wiedza to kluczowe zasoby 
Grupy MOL i jej partnerów biznesowych. 
Wszyscy pracownicy i partnerzy biznesowi 
ponoszą odpowiedzialność za zachowanie 
poufności, integralności i dostępności danych 
tworzonych, udostępnianych, modyfikowanych, 
przesyłanych, rozprowadzanych, zapisywanych 
lub wykorzystywanych w ramach Grupy MOL lub 
w ramach zależności biznesowych z Grupą MOL, 
niezależnie od faktycznego miejsca i formy w jakiej 
ma to miejsce (elektroniczna, drukowana, inny 
format fizyczny, itd.).

Stworzyliśmy pełną sieć informacji uważanych za 
kluczowe i wrażliwe, ograniczającą ryzyko związane 
z nieodpowiednim wykorzystaniem i zapewniającą 
odpowiednią ochronę informacji przed 
nieupoważnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, 
modyfikacją lub usunięciem.

   TAK

•  Należy zachować daleko idącą ostrożność w 
ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

•  Należy przestrzegać obowiązujących polityk 
dotyczących poufności i innych polityk i stosować 
znaki ostrzegawcze klasyfikujące i chroniące 
informacje poufne.  Należy ograniczyć dostęp do 
informacji biznesowych wyłącznie do niezbędnych 
ich elementów.

•  Wszyscy pracownicy i strony  zewnętrzne, łącznie 
z potencjalnymi partnerami biznesowymi,   
powinni    podpisać zobowiązania poufności, 
jeżeli mają oni otrzymywać lub mieć dostęp do 
informacji handlowych.

   NIE

•  Nie należy składać deklaracji w przypadku, gdy 
nie  jesteśmy osobą upoważnioną do ujawniania 
danych informacji.

•  Nie należy prosić o ani zdobywać informacji 
poufnych z jakiegokolwiek źródła, w szczególności 
od partnerów biznesowych, konkurentów, ani 
próbować uzyskać dostęp do zastrzeżonych 
informacji.

•  Nie należy ujawniać i udostępniać żadnej stornie 
trzeciej poufnych informacji handlowych naszych 

dla zgodnych z prawem i zatwierdzonych celów 
biznesowych.

Przenośne lub domowe wyposażenie biznesowe 
(np. laptopy i telefony komórkowe) wydawane 
pracownikom pozostają własnością firm Grupy 
MOL i należy użytkować je z zachowaniem 
odpowiedniej dbałości.

   TAK

•  Należy zgłaszać wszelkie przypadki kradzieży, 
nadużycia lub marnowania środków finansowych 
lub mienia firmowego niezwłocznie po uzyskaniu 
wiedzy o takiej sytuacji.

•  W trakcie podejmowania działań związanych z 
planowaniem i realizacją zadań zawsze należy 
dążyć do ekonomicznych, oszczędnych rozwiązań 
zapewniających długofalowe oszczędności 
zasobów firmy.

   NIE

•  Nie należy wykorzystywać mienia i zaplecza 
firmowego dla celów prywatnych, za wyjątkiem 
sytuacji w których uzyskano wyraźną zgodę 
przełożonego egzekwującego prawa pracodawcy, 
zgodnie z obowiązującymi regułami i przepisami. 

•  Nie należy wykorzystywać czasu pracy dla celów 
osobistych.

Q
A  

P: Będę potrzebować przewozu materiałów 
budowlanych w pobliżu trasy którą jeździ 
ciężarówka firmowa. Czy nie będzie to stanowić 
problemu jeżeli poproszę kierowcę o nieznaczne 
zboczenie z trasy, aby mi pomógł 

A: Zasoby firmowe można wykorzystywać 
dla celów prywatnych wyłącznie na 
podstawie zgody pracodawcy wydanej 
według obowiązujących reguł. W przypadku 
stwierdzenia takich praktyk należy zgłosić je do 
przełożonego, do Ochrony lub do SpeakUp!

IV.5.3. 
OCHRONA TAJEMNIC I INFORMACJI 
HANDLOWYCH
     

Grupa MOL zbiera informacje wyłącznie w uczciwy 
sposób oraz z zachowaniem pełnej zgodności z
prawem. Korzystamy wyłącznie z dostępnych 
publicznie źródeł informacji w celu oceny trendów 

A:  Powinieneś zgłosić sytuację przełożonemu 
i uzyskać uprzednią, pisemną zgodę przełożo-
nego posiadającego względem Ciebie prawa 
pracodawcy, przełożony stwierdzi, czy w danej 
sytuacji występuje konflikt interesów.

P: Czy jeżeli nawiążę romantyczną znajomość z 
koleżanką/kolegą, sytuacja taka będzie stanowić 
problem z etycznego punktu widzenia?

A: Sytuacja  taka  nie  jest  nieetyczna  sama  w  
sobie.  Może  ona  jednak  stanowić  problem  
w  przypadku wystąpienia konfliktu interesów. 
Prywatna relacja nie powinna mieć wpływu na 
podejmowane decyzje zawodowe. Skonsultuj się 
ze swoim przełożonym lub kompetentnym Spec-
jalistą ds. Etyki w celu znalezienia odpowiedniego 
rozwiązania! Ważne jest również zachowanie 
zgodności z etykietą miejsca pracy.

P: Czy przyjacielskie relacje lub faktyczne związki 
rodzinne mogą być przyczyną konfliktu inte-
resów?

A: Konflikt interesów może być spowodowany 
dowolną relacją osobistą wpływającą na de-
cyzje podejmowane w interesie Grupy MOL lub 
umożliwiającą wykorzystywanie informacji zdo-
bytych w imieniu Grupy MOL dla celów prywat-
nych. Odpowiednie zobowiązania deklaracyjne 
są jednak określane przez lokalnie obowiązujące 
przepisy. W przypadku wszelkich wątpliwości 
dotyczących zakresu informacji ujawnianych na 
piśmie należy zasięgnąć porady przełożonego 
lub partnera z Działu Kadr.

IV.5.2. 
OCHRONA MIENIA FIRMOWEGO
     

Grupa MOL posiada znaczne nakłady mienia 
materialnego i niematerialnego, zasobów 
finansowych i innych, o znacznej wartości. 
Naszym obowiązkiem  jest ochrona tego mienia dla 
odpowiednich i roztropnych celów biznesowych. 
Uważamy nieodpowiednie lub niezadowalające 
zarządzanie mieniem firmowym i dowolnymi 
zasobami za nadużycie wobec interesów naszych 
udziałowców.

Pracownicy, dostawcy, wykonawcy i partnerzy 
biznesowi Grupy MOL przyjmują odpowiedzialność 
za zapewnienie nienaruszalności, jak również za 
oszczędne, ekonomiczne i efektywne wykorzystanie 
mienia Grupy MOL. Wszyscy pracownicy i 
wszystkie upoważnione osoby będą wykorzystywać 
środki finansowe, mienie i zasoby firmy wyłącznie 

Szczegółowe opisy i reguły decydujące o tym, 
czy dany czynnik może prowadzić do konfliktu 
interesów opisano w lokalnych przepisach, 
zgodnych z lokalnie obowiązującym prawem.

   TAK

•  Należy zgłosić przełożonemu wszelkie posiadane 
poza firmą prace i związki z konkurentami, 
klientami, dostawcami lub wykonawcami  
i uzyskać  pisemną  zgodę  na nie.

•  Przed przyjęciem jakiejkolwiek pozycji  
w zarządzie innej firmy należy uzyskać pisemną 
zgodę.

•  Należy powiadomić przełożonego o zamiarze 
dokonania  inwestycji  w  firmie konkurencyjnej, 
klienta, dostawcy lub wykonawcy i uzyskać  
pisemną  zgodę. Wyjątek od tej reguły stanowi 
nabycie akcji w firmie której akcje są dostępne  
w obrocie publicznym.

•  Należy powiadomić przełożonego o wszelkich 
relacjach które mogłyby stworzyć lub które 
mogłyby pozornie tworzyć sytuację typu konfliktu 
interesów.

•  Należy poprosić o poradę kompetentnego, 
lokalnego stanowiska lub SpeakUp! w przypadku 
wszelkich wątpliwości lub pytań.

   NIE

•  Nie należy nadzorować, wpływać na warunki 
zatrudnienia lub innej relacji umownej krewnych 
lub bliskich osób.

•  Nie należy pracować ani świadczyć usług  na rzecz 
firmy z którą mamy kontakt z racji pracy dla Grupy 
MOL.

•  Nie należy dokonywać inwestycji w firmy 
dostawcy, wykonawcy lub klienta w przypadku 
jakiegokolwiek udziału w procesie wyboru, oceny 
lub negocjacji i transakcji prowadzonych z  takimi 
firmami. Dotyczy to również sytuacji w  której 
jesteśmy przełożonymi osób o takim zakresie 
odpowiedzialności.  

Q
A  

P: Jako pracownik firmy Grupy MOL chciałbym 
pomóc firmie mojej żony. Powinienem prowadzić 
negocjacje jako przedstawiciel tej firmy. Czy sytu-
acja taka stoi w sprzeczności z moimi obowiązka-
mi zawodowymi?

46 47Kodeks etyki i kodeks postępowania biznesowego



   TAK

•  Należy mieć świadomość polityk i przepisów 
Grupy  MOL dotyczących bezpieczeństwa IT oraz 
informacji.

•  Należy określić, zarządzać i korygować błędy 
i nieprawidłowości dotyczące zapisanych 
elektronicznie danych w możliwie jak 
najwcześniejszych stadiach procesu.

•  Wszelkie  szkody,  nadużycia  lub   inne problemy 
występujące albo w infrastrukturze informacyjnej, 
elemencie infrastruktury informacyjne lub 
elektronicznie zapisanych danych należących do 
Grupy MOL należy niezwłocznie zgłaszać.

   NIE

•  Nie wolno wykorzystywać firmowych systemów 
komunikacji dla nieupoważnionych celów lub 
do przesyłania danych bez odpowiedniego 
upoważnienia.

•  Nie należy stosować nieupoważnionego 
wyposażenia (np. niezabezpieczonych, prywatnych 
urządzeń) dla celów zapisywania informacji 
korporacyjnych.

Q
A  

P: Nie mogłem/mogłam ukończyć 
priorytetowego zadania przed końcem dnia 
pracy. Aby ukończyć zadanie w domu, przesyłam 
je na prywatny adres e-mail. Czy może to 
stanowić problem?

A: Tak, może. W celu zabezpieczenia tajemnic 
handlowych, dokumenty biznesowe należy 
przesyłać wyłącznie w ramach systemu 
korporacyjnego. Naruszenie tej reguły może 
stanowić naruszenie tajemnicy biznesowej. 
Dotyczy to przesyłania danych firmowych na 
zewnątrz, na dowolnym nośniku danych.

P: Właśnie dowiedziałeś/dowiedziałaś się, że 
kolega regularnie odwiedza nieodpowiednie 
strony internetowe w godzinach pracy, 
korzystając z sieci firmowej.

A: Odwiedzanie  zabronionych stron 
internetowych i  wykorzystywanie czasu pracy  
dla celów prywatnych stanowią naruszenie 
Kodeksu i reguł dozwolonego wykorzystywania 
sieci. Należy zgłosić je przełożonemu!

A: Stosowanie materiałów z poprzedniego 
miejsca pracy stanowiłoby naruszenie praw do 
własności intelektualnej, nawet w przypadku 
opracowania materiałów przez tego samego 
kolegę w danej firmie. Doświadczenie zawodowe 
można wykorzystać wyłącznie z należytym 
poszanowaniem dla znaków handlowych, 
patentów i podobnej własności innych stron.

IV.5.5. 
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH, SYSTEMY 
CYFROWE
     

Grupa MOL podejmuje wysiłki na rzecz promowania 
kultury cyberbezpieczeństwa, do zachowania
którego zachęcamy w całym naszym łańcuchu war-
tości.

Dzięki rozwiązaniom i przepisom dotyczącym tech-
nologii informacyjnym przyczyniamy się do zapew-
nienia poufności, integralności i dostępności danych 
przechowywanych elektronicznie w trakcie całego 
cyklu żywotności danych, poprzez zapisywanie, pr-
zetwarzanie  i przenoszenie wspomnianych danych. 
Oto dlaczego::
•  Wszyscy użytkownicy uczestniczący w 

zarządzaniu, wykorzystanie lub obsłudze 
infrastruktury IT Grupy MOL muszą regularnie 
uczestniczyć w szkoleniach dotyczących 
świadomości bezpieczeństwa informacji;

•  Prawa dostępu do korzystania z infrastruktury 
informacyjnej są przyznawane wyłącznie 
uwierzytelnionym i upoważnionym 
użytkownikom którzy wymagają dostępu do takiej 
wiedzy.

Osprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz 
wszystkie informacje zapisane w systemach 
cyfrowych Grupy MOL oraz wszelkie informacje 
Grupy MOL w systemach domowych lub innych 
systemach cyfrowych nie będących własnością 
Grupy MOL są traktowane jako własność firmowa. 
Korzystanie z Internetu dla celów nie związanych 
z pracą jest dozwolone w zakresie oraz pod 
warunkiem, iz nie naraża ono na niebezpieczeństwo 
systemu i nie narusza bezpieczeństwa sieci, 
jakości lub stabilności sieci i nie przeszkadza w 
wykonywaniu obowiązków.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz  
w granicach prawa dotyczącego prywatności  
i ochrony danych, Grupa MOL zastrzega sobie 
prawo do uzyskiwania dostępu do i monitorowania 
urządzeń i zapisanych na nich danych dla celów 
konserwacji lub spełnienia wymagań biznesowych 
lub prawnych.

•  Naliczanie innym opłat za prawo do korzystania  
z naszych dzieł.

Zgodnie z tym duchem, Grupa MOL szanuje pracę 
innych i zwraca uwagę na nienaruszanie praw do 
WI innych, oczekując identycznego traktowania ze 
strony innych osób.

   TAK

•  Należy wyraźnie wskazać właściciela własności 
intelektualnej w umowach zawieranych z 
pracownikami i partnerami biznesowymi.

•  Należy poprosić prawników o przygotowanie 
umów o zachowaniu poufności, jeżeli projekt 
jest nadzwyczaj skomplikowany i obejmuje wiele 
różnych stron dysponujących WI.

•  Należy upewnić się, że umowy zatrudnienia, 
licencji, umowy sprzedaży i przeniesienia 
technologii chronią Twoją własność intelektualną.

•  W odpowiednich przypadkach należy dołączyć 
do umowy informację o prawach autorskich, 
wskazującą nazwisko i rok publikacji stosownego 
materiału.

•  Należy upewnić się, że badania, rozwój lub 
sprzedaż nowego lub zmodyfikowanego produktu 
lub procesu nie naruszają praw do WI innych osób.

   NIE

•  Nie należy „pożyczać” cudzych pomysłów oraz 
imitować określonego produktu lub usługi.

•  Nie należy stosować znaków marki Grupy MOL 
lub ich elementów bez pewności  dotyczącej reguł 
zarządzania markami.

•  Nie należy pobierać nielicencjonowanego 
oprogramowania na komputer lub inne urządzenie 
należące do Grupy MOL.

•  Nie należy stosować materiałów objętych prawami 
autorskimi czy zastrzeżonych znaków handlowych 
strony trzeciej w materiałach produkowanych bez  
określonej  zgody właścicieli praw autorskich.

•  Nigdy nie należy świadomie naruszać praw innych 
stron do własności intelektualnej.

Q
A  

P: Wciąż posiadam użyteczne materiały, opisy 
procesów z poprzedniego miejsca pracy. Czy 
mogę wykorzystać je w celu poprawy realizacji 
zadań w Grupie MOL. 

klientów,  dostawców czy partnerów biznesowych.
obchodným partnerom.

•  Nie należy ujawniać ani wykorzystywać 
jakichkolwiek informacji poufnych będących 
własnością innych stron trzecich. 

Q
A  

P: Co powinienem/powinnam zrobić w 
przypadku znalezienia danych poufnych lub 
innych wrażliwych danych w drukarce na 
korytarzu?

A: Jeżeli wiadomo, kto jest właścicielem 
dokumentu, należy natychmiast zwrócić 
dokument właścicielowi i
zwrócić jego uwagę na bezpieczeństwo 
informacji. Jeżeli właściciel jest nieznany, należy 
poinformować o sytuacji Ochronę lub osobę 
odpowiedzialną za Bezpieczeństwo Informacji.

IV.5.4. 
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
     

Własność intelektualna (WI) to w ogólności nie-
powtarzalne dzieła. Obejmuje ona, między innymi,
prawa autorskie, patenty, wzory i znaki handlowe, 
tajemnice handlowe, prawa do wiedzy know-how  
i może być to:
•  Wynalazek, taki jak nowy produkt, rozwiązanie 

techniczne, własne opracowanie lub proces;

•  Projekt lub wygląd produktu;

•  Znak firmowy lub logo;

•  Prace pisemne, łącznie z treściami strony 
internetowej czy broszury;

•  Prace artystyczne, takie jak zdjęcia czy ilustracje;

•  Oprogramowanie komputerowe.

Grupa MOL regularnie tworzy wartościowe idee 
biznesowe, strategie i inne informacje biznesowe 
stanowiące własność firmy i podlegające ochronie. 
Informacje takie powstają w ramach działalności 
Grupy MOL i stanowią one element kapitału intelek-
tualnego Grupy MOL, który w niektórych przypad-
kach może podlegać ochronie prawnej.
Własność intelektualna tworzona lub nabywana 
z wykorzystaniem zasobów Grupy MOL staje się 
własnością firmy Grupy MOL i nie można traktować 
jej jako własność prywatną/osobistą..
Ochrona własności intelektualnej umożliwia nam:
•  Powstrzymywanie innych przed korzystaniem  

z naszych dzieł bez pozwolenia;
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Grupa MOL:

•  Dąży do udziału w otwartym i przejrzystym 
dialogu i konsultacji z lokalnymi społecznościami 
oraz innymi przedstawicielami społeczeństwa,   
mającymi faktyczne interesy lub na których ma 
wpływ nasza działalność;

•  Należy podjąć wysiłki na rzecz rozwoju lokalnych 
społeczności;

•  Należy zachęcać do udziału pracowników we 
wspieraniu rozwoju lokalnych społeczności i 
inicjatyw społecznych.

   TAK

•  Należy zawsze przestrzegać obowiązujących 
lokalnie praw i przepisów w ramach każdej 
społeczności i w każdym kraju w którym prowadzi 
działalność Grupa MOL.

•  Należy zawsze przestrzegać podstawowych praw 
człowieka i mieć świadomość potrzeb lokalnej 
społeczności. 

•  Należy szanować kultury i różne zwyczaje 
społeczności i krajów (jeżeli nie stoją one w 
sprzeczności z zasadami tego Kodeksu).

•  Należy dążyć do rozwiązań biznesowych 
uwzględniających potrzeby lokalnej społeczności.

•  Należy w miarę możliwości dążyć do rekrutacji 
lokalnego personelu. 

   NIE

•  Nie należy udzielać lokalnym społecznościom 
wprowadzających w błąd lub nieodpowiednich 
informacji.

•  Nie należy naruszać reguł BHPiOŚ, aby nie 
stwarzać zagrożeń dla lokalnych społeczności i ich 
środowiska. 

Q
A  

P: Jako pracownik Grupy MOL, czuję się 
odpowiedzialny/odpowiedzialna za lokalne 
społeczności oraz za środowisko. Czy mogę 
zainicjować dobrowolne działania na rzecz 
poprawy we współpracy z lokalną instytucją?

A: Tak, możesz. Grupa MOL wspiera działalność 
ochotniczą. Należy skontaktować się z 
przełożonym w celu jej omówienia.

Q
A  

P: Informacje o produkcie opisane w ulotce 
nie są całkowicie dokładne, ale kolega mówi, 
że to tylko marketing. Czy jest to prawidłowe 
podejście?

A:Nie, byłoby to niewłaściwe. Każda 
komunikacja powinna zawierać prawdziwe i 
prawidłowe informacje. Należy zgłosić problem 
bezpośredniemu przełożonemu oraz SpeakUp!

IV.6.2. 
ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE LOKALNYCH 
SPOŁECZNOŚCI
     

Grupa MOL przyczynia się do rozwoju 
ekonomicznego, podnoszenia standardów życia 
i rozwoju społecznego w regionach w których 
prowadzi ona działalność. Przyczyniamy się 
do rozwoju społeczności z ekonomicznego, 
środowiskowego lub społecznego punktu widzenia, 
poprzez zaangażowanie społeczne przyczyniamy 
się do tworzenia lepszego dla życia środowiska 
i silniejszych gospodarczo społeczności. Oprócz 
tworzenia nowych miejsc pracy, dążymy również 
do zwracania wartości poprzez podatki na rzecz 
społeczności w których prowadzimy działalność 
i w których służymy dobru publicznemu poprzez 
działania mające na celu poprawę zdrowia, kultury 
i edukacji.

•  Należy traktować wszystkie informacje biznesowe 
jako poufne do momentu uzyskania zgody na ich 
ujawnienie.

•  Należy zachować ostrożność w ramach 
komunikacji i unikać sformułować 
wprowadzających w błąd.

   NIE

•  Nie należy przedstawiać  nieprawdziwych lub 
wprowadzających w błąd informacji.

•  Nie należy przekazywać spekulacyjnych opinii 
i osobistych poglądów dotyczących dowolnej 
kwestii biznesowej.

•  Nie należy żartować z wykorzystaniem poufnych 
informacji oraz z poważnych kwestii.

•  Nie wolno celowo i nieprawidłowo interpretować 
żadnych informacji ani przedstawiać 
nieprawdziwych interpretacji w celu uzyskania 
chwilowych korzyści.

IV.6. 
OPARTE NA ZAUFANIU RELACJE 
BIZNESOWE I ODPOWIEDZIALNE RELACJE Z 
ZAINTERESOWANYMI STRONAMI
     

Grupa MOL dąży do krzewienia ducha  
i praktyki odpowiedzialnego i zrównoważonego 
biznesu w całym łańcuchu wartości i dąży 
do relacji biznesowych opartych na zaufaniu 
i odpowiedzialnej komunikacji z naszymi 
zewnętrznymi, zainteresowanymi stronami.

IV.6.1. 
RELACJE I KOMUNIKACJA Z PARTNERAMI 
BIZNESOWYMI
     

Uczciwe  i  prawidłowe  podejście  do  klientów,  
dostawców,  wykonawców,  partnerów  i  dalszych
partnerów biznesowych stanowi jedyną możliwą 
podstawę udanych i długotrwałych relacji 
biznesowych W tym celu zwracamy uwagę 
na potrzeby klientów, dostawców i partnerów 
biznesowych. Nieustannie monitorujemy, oceniamy 
i udoskonalamy nasze produkty, usługi, technologie 
i procesy biznesowe w celu zapewnienia jakości, 
bezpieczeństwa i niezawodności na każdym etapie 
naszego łańcucha wartości.
W Grupie MOL relacje z klientami, dostawcami 
i innymi partnerami biznesowymi bazują na 
wzajemnym zaufaniu i szacunku. Grupa MOL 
podejmuje wszelkie wysiłki na rzecz spełnienia 
każdego zobowiązania umownego.

Pracownicy powinni pamiętać, że wszelkie 
komunikacje z ich udziałem to nie tylko 
odzwierciedlenie Group MOL, ale komunikacja 
taka może być również wykorzystania w trakcie 
sporu lub dochodzenia. Dokładna i odpowiednia 
komunikacja bez wprowadzania w błąd w 
jakikolwiek sposób to absolutna podstawa.

   TAK

•  Należy przestrzegać najwyższych standardów 
zachowania w ramach komunikacji słownej lub 
pisemnej.

•  Należy przedstawiać prawdziwe, terminowe, 
odpowiednie, dokładne i zrozumiałe informacje 
dotyczące naszych działań, produktów i usług.

•  Należy przedstawiać prawdziwe i prawidłowe 
informacje w ramach całości komunikacji.

W Grupie MOL 
zobowiązaliśmy 
się działać 
w sposób 
odpowiedzialny.

Sándor Fasimon
dyrektor ds. operacyjnych
Grupy MOL
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Rozpoznajemy potrzeby społeczne i wyzwania w 
ich różnych postaciach. Nasze działania z zakresu 
inwestycji społecznych zapewniają zarówno korzyści 
społeczne, jak i zysk finansowy. Traktujemy 
przedsięwzięcia społeczne jako narzędzia i metody 
rozwiązywania problemów społecznych. Dążymy 
do wspierania innowacji społecznych, popieramy 
działalność ochotniczą naszych pracowników i 
zawsze dążymy do wspierania projektów lub osób 
promujących nasze wartości.

Przekazujemy regularne sprawozdania dotyczące 
korporacyjnych darowizn i sponsoringu w otwarty 
i przejrzysty sposób. Zgodnie z powyższym, 
współpracujemy z i uczestniczymy wyłącznie 
w przestrzegających prawa i przejrzystych 
przedsięwzięciach i firmach, które same 
prowadzą działalność w taki sam sposób, w 
jaki my prowadzimy własne działania. W celu 
zachowania zaufania pokładanego w naszej firmie 
stosujemy przejrzyste, zgodne z prawem działania 
sponsoringowe i systemy darowizn na cele 
charytatywne.

Grupa MOL oczekuje, że każdy sponsorowany  
i wspierany podmiot będzie postępować zgodnie 
z naszymi wartościami i zasadami etycznymi. 
Grupa MOL zastrzega sobie prawo do rozwiązania 
lub wycofania sponsoringu na rzecz beneficjenta 
działającego w sprzeczności z naszymi wartościami. 

   TAK

•  Uwzględniaj wyzwania społeczne podczas 
podejmowania decyzji biznesowych.

•  Poszukuj rozwiązań biznesowych rozwiązujących 
problemy i kwestie społeczne.

•  Podejmuj wysiłki na rzecz tworzenia relacji 
partnerskich wspierających innowacje społeczne  
i przedsięwzięcia społeczne.

•  Zawsze  pamiętaj, aby wszystkie korporacyjne 
działania i darowizny były zgodne z politykami, 
normami i zasadami Grupy MOL. 

   NIE 

•  Nie należy wspierać ani dokonywać darowizn na 
rzecz podmiotów naruszających naszą politykę 
braku tolerancji wobec korupcji, przepisów 
zakazujących tworzenia trustów, naruszeń prawa 
człowieka i BHPiOŚ oraz naruszających nasze 
wartości etyczne, w poważny lub powtarzający się 
sposób.

•  Należy powiadomić i uzyskać poradę przełożonego 
lub Działu Prawnego przed przekazaniem 
informacji w ramach nierutynowych procedur.

•  Należy uzyskiwać informacje w zgodności z 
prawami dotyczącymi lobbowania obowiązującymi 
w kraju w którym prowadzimy działalność.

•  Należy upewnić się, czy firmy lub doradcy lobbujący 
działają zgodnie z prawem i nie promować 
przeciwstawnych interesów lobbowania opartych 
na wyznaczeniu danych stron trzecich.

   NIE

•  Nie należy łamać przepisów prawa podatkowego.

•  Nie należy wprowadzać w błąd organów 
dochodzenia i egzekucji podatkowej ani innych 
inspektorów i kontrolerów rządowych lub 
urzędowych.

•  Nie należy próbować utrudniać  w jakikolwiek      
sposób zbierania informacji, danych, dowodów lub 
zapisów przez urzędników organów egzekucyjnych 
lub urzędów odpowiednio umocowanych do takich 
czynności.

•  Nie należy ukrywać, zmieniać ani niszczyć 
dokumentów, informacji i zapisów podlegających 
badaniu lub będących przedmiotem postępowania.

•  Nie należy próbować utrudniać innym 
pracownikom przedstawiania dokładnych 
informacji.

Q
A  

P: Urzędnik państwowy kontaktuje się z Tobą w 
trakcie dochodzenia, prosząc o informacje. Czy 
możesz ujawnić informacje poufne?

A: Musisz ujawnić informacje poufne  
i współpracować z urzędami, ale musisz również 
przestrzegać wewnętrznych procedur!  
W przypadku nierutynowych procedur należy 
powiadomić bezpośredniego przełożonego 
i Dział Prawny, prosząc o poradę przed 
ujawnieniem informacji urzędom. 
 

IV.6.5. 
INWESTYCJE SPOŁECZNE, DZIAŁALNOŚĆ 
SPONSORSKA I DAROWIZNY 
     

Grupa MOL podejmuje działania jako 
odpowiedzialny społecznie obywatel korporacyjny.

•  Nie należy korzystać z własnej pozycji w Grupie 
MOL aby wywierać wpływ na inne osoby  
w celu zapewnienia poparcia dla polityków, partii 
politycznych lub ruchów.

IV.6.4. 
RELACJE I POPARCIE RZĄDOWE
     

W ramach działalności Grupy MO  działamy  
w dobrej wierze i w uczciwy sposób, zgodnie ze  
wszystkimi obowiązującymi prawami oraz 
wyłącznie z wykorzystaniem dozwolonych metod.

Grupa MOL dąży do tworzenia dobrych i  
przejrzystych relacji z urzędnikami rządowymi i UE 
oraz ze wszystkimi zewnętrznymi, zainteresowany-
mi stronami, łącznie z przedstawicielami i członkami 
stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych.
Poparcie (lobbowanie) Grupy MOL powinno być 
zawsze zgodne z lokalnymi przepisami oraz regułami 
obowiązującymi w kraju w którym Grupa prowa-
dzi działalność. Ponieważ niektóre kraje posiadają 
specjalne ograniczenia dotyczące wartości i natury 
podarunków i przejawów gościnności jakie mogą 
przyjmować ich urzędnicy, należy zachować w tym 
względzie szczególną ostrożność (szczegółowe infor-
macje, patrz Podarunki i przejawy gościnności).

Grupa MOL płaci podatki i kładzie nacisk na  
przejrzystość w ramach wszystkich transakcji 
finansowych. Uważamy również odpowiedzialne 
płacenie podatków za nasz obowiązek społeczny. 
Nigdy nie angażujemy się w żadne działania mające 
na celu unikanie płacenia podatków, łącznie  
z zachowaniem pełnej zgodności ze wszystkimi  
przepisami prawnymi i regułami międzynarodowy-
mi dotyczącymi opodatkowania i cen transferowych. 
Oczekujemy tego samego od naszych partnerów 
biznesowych, w całym naszym łańcuchu dostaw.

Grupa MOL wyraża swoje działania etyczne na 
forum organizacji handlowych, stowarzyszeń 
branżowych, organizacji obejmujących wiele za-
interesowanych stron oraz w ramach partnerstwa 
lokalnego, regionalnego i globalnego, promujących 
wartości Zrównoważonego Rozwoju.

   TAK

•  Należy mieć świadomość i zawsze przestrzegać  
lokalnych przepisów i  reguł prawnych.

•  Należy współpracować otwarcie, lecz  
z zachowaniem ostrożności, z urzędnikami 
prowadzącymi dochodzenia rządowe lub urzędowe.

IV.6.3. 
NASZE STANOWISKO DOTYCZĄCE 
DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ.
     

Grupa MOL nie dąży do bezpośredniego 
zaangażowania w działalności politycznej, ani nie 
dąży do realizacji jakiejkolwiek agendy politycznej, 
jednocześnie przestrzegając wszystkich praw 
dotyczących udziału firm w działalności politycznej 
i/lub dotyczących wkładu politycznego.
Grupa MOL nie sponsoruje, nie udziela darowizn 
ani nie popiera programów politycznych, 
partii ani jakichkolwiek organizacji i zdarzeń 
organizowanych dla nich lub przez nie. Grupa 
MOL  uznaje jednak prawa jej pracowników do 
swobodnego decydowania o tym, czy chcą się 
zaangażować w działalność polityczną  
i nie zabrania pracownikom udziału w polityce. 
Działalność polityczna nie powinna być jednak 
podejmowana przez pracowników w imieniu Grupy 
MOL ani w sprzeczności z interesami Grupy MOL.

   TAK

•  Należy pamiętać, że własne deklaracje polityczne 
nie są deklaracjami Grupy MOL i nigdy nie 
powinny one stwarzać wrażenia deklaracji Grupy 
MOL. Nie wypowiadamy się w imieniu Grupy 
MOL.

•  Należy wyraźnie stwierdzić, że poglądy i działania 
polityczne osób mają charakter osobisty i nie mają nic 
wspólnego  z Grupą MOL.

•  Należy poinformować przełożonego  
o potencjalnym konflikcie interesu związanego  
z prowadzoną działalnością polityczną.

   NIE

•  Nie należy korzystać z nazwy, marki lub elementów 
marki Grupy MOL lub firm Grupy MOL w ramach 
prowadzonej działalności politycznej.

•  Nie należy wywoływać sytuacji w których ludzie 
mogliby uwierzyć, że Grupa MOL działa na 
rzecz jakiejkolwiek partii politycznej lub ruchu 
politycznego.

•  Nie należy wykorzystywać czasu pracy ani 
jakiegokolwiek wyposażenia Grupy MOL w celu 
wspierania działalności politycznej.

•  Nie należy prowadzić działalności politycznej, np. 
kampanii, zbierania funduszy, itd. w miejscu pracy.
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biznesowych podlegających ochronie, ani odnosić się 
do i wskazywać Grupę MOL w sposób sprzeczny z 
naszymi wartościami. 
 

   TAK

•  Należy zasięgnąć informacji i porady osób  
z Korporacyjnego Działu Komunikacji, 
DziałuRelacji z Inwestorami lub Działu Relacji 
Publicznych, stosownie do przypadku, przed 
udzieleniem jakichkolwiek informacji dotyczących 
kwestii  firmowych personelowi mediów, nawet 
poza oficjalnymi kanałami.

•  Należy upewnić się, że uzyskano odpowiednią 
zgodę przełożonego na dokonanie prezentacji 
zewnętrznej kwalifikującej się jako publiczne 
ujawnienie danych, łącznie z prezentacjami 
przedstawianymi na forach specjalistycznych.

•  Należy upewnić się, że wszystkie przekazywane 
informacje są prawdziwe, prawidłowe, pełne  
i dokładne.

•  Należy zachowywać się odpowiedzialnie na 
łamach mediów społecznościowych. Należy zawsze 
postępować zgodnie z naszymi standardami 
etycznymi oraz  z uwzględnieniem  faktu,  iż  
składane deklaracje mogą zostać potraktowane jako 
komunikat Grupy MOL mogący mieć wpływ na 
wizerunek Grupy MOL.

   NIE

•  Nie należy publicznie ogłaszać kwestii firmowych 
bez stosownego upoważnienia.

•  Nie należy przedstawiać nieprawdziwych lub 
wprowadzających w błąd informacji.

•  Nie należy publikować wprowadzających w błąd, 
agresywnych, obraźliwych, dyskryminujących, 
szkodliwych lub jakichkolwiek nieetycznych 
reklam, opinii lub materiałów marketingowych.

Q
A  

P: Ponieważ publiczne posty na Facebooku 
należą do sfery mojego życia prywatnego, mogę 
otwarcie wyrażać opinię na temat dowolnych 
tematów i osób, czyż nie? 

A: Jeżeli posty takie nie spełniają oczekiwań 
Kodeksu i stawiają Grupę MOL w złym 
świetle, istnieje ryzyko naruszenia standardów 
etycznych. Należy starannie przemyśleć 
dzielenie różnych materiałów w ramach mediów 
społecznościowych..

•  Nie należy wspierać ani dokonywać darowizn 
na rzecz podmiotów dopuszczających się 
dyskryminacji z jakiegokolwiek tytułu, lub których 
wizerunek lub działalność są związane  
|z praktykami dyskryminacji.

•  Nie należy sponsorować wydarzeń obrażających 
wartości etyczne, publiczną moralność lub zdrowy 
rozsądek.

•  Nie należy sponsorować wydarzeń ani podmiotów 
mających nieproporcjonalnie niekorzystny 
wpływ na środowisko lub negatywny wpływ 
na społeczeństwo i które nie mają wdrożonych 
efektywnych środków ograniczających taki wpływ.

IV.6.6. 
UJAWNIANIE INFORMACJI, MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWE I RELACJE Z MEDIAMI 
     

Grupa MOL podejmuje wysiłki na rzecz 
odpowiedzialnej komunikacji. Dostarczamy opinii 
publicznej regularnych,  pełnych,  dogłębnych  
i  wiarygodnych  informacji  na  temat  naszej  
działalności  i zamiarów, poprzez wszystkie 
stosowne kanały medialne. Dążymy do stworzenia 
pozytywnych i wysoce profesjonalnych relacji z 
mediami. Odpowiedzialna komunikacja oznacza 
również etyczne reklamy.  Firmy  Grupy  MOL  
utrzymują  otwartą,  przejrzystą,  zrównoważoną  
i  dwukierunkową komunikację z zewnętrznymi, 
zainteresowanymi stronami.

Wszelkie komunikaty ogłaszane publicznie w 
imieniu Grupy MOL na rzecz mediów i inwestorów to 
publiczna informacja wymagająca ostrożności  
i dobrego zrozumienia kwestii prawnych  
i medialnych, dlatego też informacje takie powinny 
być przekazywane wyłącznie po uzyskaniu 
odpowiedniej zgody.

Wprowadzanie w błąd opinii publicznej jest 
niedopuszczalne i może stanowić naruszenie prawa, 
pociągające za sobą poważne konsekwencje dla firmy 
i dopuszczającej się go osoby.

Publikacje Grupy MOL na łamach mediów 
społecznościowych są zarządzane przez 
Korporacyjny Dział Komunikacji. Działalność 
pracowników na łamach mediów społecznościowych 
należy do prywatnej sfery życia pracowników, 
szanowanej przez Grupę MOL. Pracownicy nie 
sa jednak uprawnieniu do podejmowania działań 
w imieniu Grupy MOL lub jakiejkolwiek firmy 
Grupy MOL na łamach mediów społecznościowych 
i nie mogą publikować, dzielić ani w inny sposób 
ujawniać informacji firmowych, zwłaszcza informacji 

ZAŁĄCZNIKI
V.
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1.  REGUŁY POSTĘPOWANIA RADY ETYKI

•  https://molgroup.info/en/about-mol-group/ethical-behaviour 

2. ODPOWIEDNIE WYTYCZNE ZEWNĘTRZNE

•  Międzynarodowa Konwencja Praw Człowieka (składająca się z Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowej Konwencji Praw 
Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji praw 
Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych) 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf 

•  Europejska Konwencja Praw Człowieka 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 

•  Deklaracja Podstawowych Zasad i Praw Pracy Międzynarodowej Organizacji 
Pracy 
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm 

•  Wytyczne  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych  dotyczące  działalności  
gospodarczej  i  praw człowieka  
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 

•  Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych 
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf 

•  Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych 
https://www.unglobalcompact.org/about 

•  Ustawa o Współczesnym Niewolnictwie 2015 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/pdfs/ukpga_20150030_
en.pdf 

•  Brytyjska Ustawa o przekupstwie 2010 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/pdfs/ukpga_20100023_
en.pdf 

•  Amerykańska Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych 
https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-resource-guide.pdf 

•  Inicjatywa Partnerstwo na Rzecz Walki z Korupcją Globalne zasady walki  
z korupcją 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACI_Global_Principles_for_
Countering_Corruption.pdf 

•  Ustawa węgierska CLXV z 2013 roku o skargach i informacjach udzielanych 
w interesie opinii publicznej 
http://corruptionprevention.gov.hu/download/7/a2/90000/KIM%20
555_2013-4.pdf  
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JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z RADĄ ETYKI: 
Rada Etyki Grupy MOL
H-1117 Budapest
Október huszonharmadika u. 18
Hungary
Compliance a etika „Speak Up!”
Web: molgroup.info, mol.hu
E-mail: speakup@molgroup.info
Bezpośredni kontakt z Radą Etyki:
E-mail: ethicscouncil@mol.hu
Telefon: +36 1 464-1725
Pozostaw wiadomość (czynne non-stop) 
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