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1. Wstęp

Model biznesowy Sweco jest prosty, wydajny i zorientowany na klienta co powoduje, że 
współpraca ze Sweco nie powinna nastręczać klientom problemów.   Firma   Sweco   angażuje   
się   w   pełni w  prowadzenie  działalności  w  sposób  zgodny  z  surowymi  normami  etycznego  i  
uczciwego postępowania.  Praktyki  o  charakterze  korupcyjnym  (np.  łapówkarstwo),  
oszukańczym  lub ograniczającym konkurencję ("Naruszenie zasad postępowania”) 
są  nieetyczne, niedopuszczalne i niezgodne z najważniejszymi przyświecającymi Sweco 
zasadami uczciwości, a ponadto w większości krajów niezgodne z prawem. W działalności Sweco 
niedopuszczalne są wszystkie takie praktyki.

Kodeks Postępowania Sweco określa nasze podejście do społeczeństwa. Przedmiotem 
niniejszego dokumentu jest ustanowienie dodatkowych wskazówek dotyczących 
naruszeń oraz wskazówek pomocnych przy zapobieganiu naruszeniom zasad 
postępowania. Niniejsza polityka określa zakres obowiązków Sweco i osób/
podmiotów świadczących  usługi na rzecz Sweco.    Ponadto niniejszy  dokument  
zawiera  informacje  na  temat  zgłaszania  wątpliwości dotyczących wszelkich naruszeń 
polityk obowiązujących w Grupie Sweco.

Naruszenia  zasad  postępowania  są  zabronione,  jeżeli  spółka  Sweco  lub  pracownicy  Sweco 
działają  w  imieniu  Sweco,  a  także  w  sytuacji,  gdy  działają  w  imieniu  klienta  czy  innej  strony 
trzeciej.   Sweco   oczekuje   od   swoich   partnerów   biznesowych (podwykonawców, 
partnerów konsorcjum i agentów/przedstawicieli) przestrzegania   niniejszych polityk podczas 
prowadzenia działalności z udziałem lub w imieniu  Sweco, bezpośrednio lub 
pośrednio.

Naruszenie  tej  polityki  uznaje  się  zatem  za  sprawę  niezwykle  dużej  wagi,  a  każde 
naruszenie polityki może stanowić potencjalnie naruszenie o charakterze 
dyscyplinarnym, które może prowadzić np. do wydania pisemnego ostrzeżenia lub zwolnienia 
z pracy. Sweco przy rozważaniu ewentualnych postępowań dyscyplinarnych ocenia, w 
jakim stopniu dana osoba przestrzegała przepisów oraz postępowała zgodnie z duchem 
niniejszej polityki.

2. Zasady ogólne – Zero tolerancji dla korupcji i innych naruszeń zasad postępowania 

Sweco stosuje zasadę zerowej tolerancji dla wszelkich rodzajów łapówkarstwa i korupcji oraz
innych naruszeń zasad postępowania, a ponadto zakłada w każdej sytuacji działanie w sposób 
uczciwy i profesjonalny we wszystkich kontaktach i praktykach biznesowych.

W związku z powyższym Sweco nie akceptuje żadnych zachowań o charakterze oszukańczym, 
łapówek, korupcji, niedopuszczalnych praktyk rynkowych ograniczających konkurencję.

Dalsze   wskazówki   dotyczące   upominków   i   wydatków   reprezentacyjnych   znaleźć   można 
w Polityce Grupy Sweco w sprawie prezentów i reprezentacji.

Dodatkowo   pracownicy   Sweco   mają   obowiązek   podjąć   działania   i   dokonywać   zgłoszeń 
każdorazowo w razie napotkania podczas pracy na naruszenia zasad postępowania, również
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w przypadkach, gdy firma Sweco nie jest bezpośrednio zaangażowania w daną sprawę lub nie 
jest stroną odnośnej umowy.

2.1 Co to jest łapówkarstwo i korupcja?

Zgodnie z ogólną definicją, łapówka to nienależna korzyść proponowana, żądana, obiecywana
lub   przekazywana   w   celu   wywarcia   wpływu   na   zachowanie   lub   wywołanie/nagrodzenie 
określonego niewłaściwego zachowania dla uzyskania korzyści handlowej, umownej, prawnej 
czy osobistej.

Łapówkarstwo i korupcja (np. pranie brudnych pieniędzy), niezależnie od tego, czy ma
miejsce   z   udziałem   funkcjonariuszy   publicznych,   czy   podmiotów   komercyjnych,   może
występować w formie bezpośredniej lub pośredniej, za pośrednictwem takich stron trzecich jak:
agenci,  dalsi  konsultanci  czy  partnerzy  konsorcjów/wspólnych  przedsięwzięć/joint  venture.
Przykładowo, zapłata na rzecz krewnego funkcjonariusza publicznego, która  ma stanowić
korzyść dla takiego funkcjonariusza, może być uznana za naruszenie przepisów prawa
antykorupcyjnego w ten sam sposób i w tym samym zakresie jak płatność  wręczana
bezpośrednio funkcjonariuszowi publicznemu. Ta sama zasada dotyczy propozycji, obietnic lub
płatności przekazywanych poprzez pośredników, np. konsultantów czy agentów.

Żadna osoba w Sweco nie może bezpośrednio ani pośrednio domagać  się, ani przyjmować 
nienależnych  płatności  ani  innego  rodzaju  nienależnego  wynagrodzenia  lub  obietnicy  jego 
wręczenia; ponadto nikt w Sweco nie może bezpośrednio ani pośrednio oferować, przekazywać 
ani obiecywać przekazania żadnej płatności lub innego rodzaju wynagrodzenia, które mogłoby 
być  uznane  za  niewłaściwe,  żadnym  osobom  fizycznym,  organizacjom,  firmom  ani  osobom 
blisko z nimi związanym.

Do rzeczy wartościowych zalicza się między innymi: ekstrawaganckie sposoby podejmowania 
gości,  w  zakresie  kosztów  podróży,  wakacji/urlopów,  a  także  kart/składek  członkowskich  czy 
bonów upominkowych. Dodatkowo nikt w Sweco nie może przekazywać niczego wartościowego 
osobie reprezentującej Sweco w określonej sprawie, by w ten sposób doprowadzać 
do wręczenia lub przyjęcia łapówki lub postępować pod niewłaściwym wpływem.

W ramach Sweco płatności mające „usprawnić załatwianie spraw” uznaje się za łapówki także 
w  przypadkach,  gdy  w  niektórych  krajach  płatności  takie  są  legalne.  Popularnym  przykładem 
takiej   płatności   mającej   usprawnić/przyspieszyć   załatwienie   sprawy   jest   sytuacja,   gdy 
funkcjonariusz  publiczny   otrzymuje  środki  pieniężne  lub  rzeczy   wręczane   mu  w  sposób 
niewłaściwy, bez zachowania przejrzystości, aby nakłonić go do wykonania (lub przyspieszenia 
wykonania)  ciążącego  na  nim  obowiązku,  np.  w  zakresie  wydawania  pozwoleń  lub  koncesji, 
zezwoleń   na   określone   czynności,   planowania   kontroli,   doprowadzania   mediów,   obsługi 
towarów itp.

W większości krajów świata obowiązują przepisy prawa zabraniające łapówkarstwa i innych 
form  korupcji,  np.  prania  brudnych  pieniędzy.  Obowiązujące  przepisy  prawa  w  danym  kraju 
działalności   określają   minimalne   standardy   wymagane   przez   Sweco,   jednak   wszyscy 
pracownicy powinni wiedzieć, że niektóre przepisy (w tym między innymi amerykańska ustawa 
o  zagranicznych  praktykach  korupcyjnych  -  U.S.  Foreign  Corrupt  Practices  Act,  czy  brytyjska 
ustawa o łapówkarstwie - U.K. Bribery Act) mają szeroki zasięg obowiązywania i dotyczą 
również działalności osób i podmiotów spoza tych krajów.

Poza   przepisami   antykorupcyjnymi,   Kodeksem Postępowania Sweco oraz innymi 
politykami, firma Sweco oraz członkowie jej władz, zarządu, a  także pracownicy mają    
obowiązek    przestrzegać    Kodeksu    etyki    Międzynarodowej    Federacji    Inżynierów-
Konsultantów   („Kodeks   etyczny   FIDIC”)   i   innych   podobnych   wytycznych   branżowych.
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Wprawdzie przestrzeganie Kodeksu etycznego FIDIC nie musi zabezpieczać przed sankcjami 
karnymi za łapówkarstwo, jego nieprzestrzeganie może znacznie zwiększać ryzyko sankcji  
w wypadku, gdyby do aktu łapówkarstwa doszło. 

Kary za łamanie prawa w związku z Naruszeniami zasad postępowania bywają bardzo surowe, 
a ich zakres może obejmować sankcje cywilne i karne (włącznie z karą pozbawienia wolności). 

2.2 Na czym polegają działania oszukańcze? 

Do działań oszukańczych zalicza się wszelkie oszustwa, zmowy i wymuszenia / 
wyłudzenia. Tego typu działania są niezgodne z prawem w wielu krajach, w których firma 
Sweco prowadzi działalność; są też zabronione przez Sweco. Wprawdzie dokładne definicje 
różnią się w poszczególnych krajach, jednak oszustwo zawsze wiąże się z wprowadzaniem  
w błąd i nieuczciwością. Zabronione jest każde działanie lub zaniechanie, w którym zakłada się 
celową lub powstałą wskutek niedbalstwa próbę wprowadzenia kogoś w błąd, nieuczciwe 
działanie lub nadużycie stanowiska w celu uzyskania jakiejkolwiek korzyści materialnej, a także 
wykorzystanie lub zaangażowanie w takim celu innej osoby. Oszustwem nazywamy czyn 
popełniony dla zysku lub nienależnej korzyści finansowej, materialnej lub usługowej. Do tego 
rodzaju czynów zalicza się defraudację ze spółki lub wyłudzenie od strony trzeciej. Zamiarem 
sprawcy jest więc doprowadzenie do osiągnięcia niewłaściwego celu, w tym między innymi 
wywarcie niedozwolonego wpływu na działania innej osoby. 

2.3 Co stanowi działania ograniczające konkurencję? 

Pracownicy Sweco nie mogą brać udziału w żadnych działaniach ograniczających 
konkurencję w stosunku do konkurentów lub faktycznych tudzież potencjalnych kontrahentów, 
jeżeli działania takie mogą stanowić naruszenie przepisów prawa o ochronie konkurencji. 
Przykładami takich działań są niewłaściwe umowy lub zmowy mające na celu ustalanie cen lub 
innych warunków handlowych, podział rynku pomiędzy konkurujące firmy lub udział  
w „ustawianiu” przetargów. Tego rodzaju naruszeniem może być też niewłaściwa wymiana 
informacji pomiędzy konkurującymi przedsiębiorstwami. 

Pracownicy Sweco muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa o ochronie 
konkurencji, przy czym nawet jeśli przepisy prawa na to zezwalają, pracownicy Sweco nie mogą 
zawierać żadnych porozumień ani uzgodnień naruszających wolną konkurencję (lub mających 
taki cel), jeżeli miałyby one być nieetyczne lub niezgodne z zasadniczymi wartościami 
uczciwości; ponadto pracownicy Sweco muszą co do zasady dokładać należytej staranności  
w transakcjach i kontaktach z konkurentami. 

2.4 Co jest niewłaściwe? 

Niewłaściwe są zawsze działania o charakterze oszukańczym, korupcyjnym i ograniczającym 
konkurencję. Sweco nie toleruje pod żadnym pozorem wręczania prezentów pieniężnych, 
udzielania pożyczek, gwarancji, anulowania pożyczek itp. uzgodnień na warunkach 
odbiegających od warunków rynkowych; oferowanie zatrudnienia odbiorcy, dostawa towarów 
lub usług do celów prywatnych na warunkach odbiegających od rynkowych, niejawne programy 
lub inicjatywy finansowe bezpośrednio na rzecz pracownika/podwykonawcy (a nie na rzecz 
spółki/organizacji). 

Zakres działań uznanych za niewłaściwe zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Działania 
wpływające na zachowanie (tj. działania, które zwykle mają wpływ na decyzje czy świadczenie 
usług) są zwykle niedopuszczalne, natomiast działania wpływające na nastawienie (tj. działania, 
które zwykle przyczyniają się do budowy relacji, ale nie wpływają na praktyczne decyzje czy 
zachowania) są zwykle dozwolone. 
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Przy podejmowaniu decyzji co do zaklasyfikowania konkretnego działania jako niewłaściwego 
należy  w  szczególności  wziąć  pod  uwagę  między  innymi  wartość  i  charakter  wynagrodzenia, 
stanowisko  i  skład  grupy  odbiorców,  formy  wręczania/proponowania  wynagrodzenia.  Należy 
zachować  ostrożność  w  przypadkach,  gdy  wynagrodzenie  nie  jest  przekazywane  otwarcie, 
ma dużą wartość czy jest wręczane często, nie wykazuje wyraźnego bliskiego związku z pracą 
czy   zadaniami   odbiorcy,   jest   przeznaczone   dla   konkretnych   wybranych   odbiorców,   jest 
nieproporcjonalne do celu jego przekazywania, zostanie zainicjowane przez odbiorcę lub 
odbiega od ogólnie przyjętych form interakcji społecznej pomiędzy branżą a organami władz.

Należy  też  pamiętać  o  szczególnej  ostrożności  w  przypadkach,  gdy  zakres  obowiązków
służbowych odbiorcy obejmuje wykonywanie władzy publicznej, obsługę zamówień publicznych,
a  także  w  przypadkach,  gdy  odbiorca  jest  zapraszany  na  imprezy  wraz  z  osobą  prywatną,
np. współmałżonkiem. Dalsze wskazówki znaleźć można w Polityce Grupy Sweco w
sprawie prezentów i wydatków reprezentacyjnych.

2.5  Co jest dopuszczalne?

Niniejsze polityki nie stanowią zakazu praktyk, które są proporcjonalne, właściwe i należycie
udokumentowane, np. zwykłych wydatków na reprezentację, o ile są one zgodne z Polityką 
Grupy Sweco w sprawie prezentów i reprezentacji.

W Sweco rozróżnia się wyraźnie zapłatę „za załatwienie sprawy” oraz zapłatę wynagrodzenia, 
które jest zgodne z prawem, dopuszczalne i transparentne, np. za ekspresowe usługi kurierskie. 
Płatności  co  do  zasady  dopuszczalne  są  w  przypadkach,  gdy  są  zgodne  z  obowiązującym 
prawem, stanowią jedyne rozwiązanie możliwe do wprowadzenia w praktyce w danej sytuacji, 
jednoznacznie udokumentowane i odpowiednio rozliczone.

3. Strony trzecie

Sweco prowadzi współpracę handlową z dużą grupą podmiotów i spółek w sektorze publicznym
i  prywatnym,  w  tym  z  agentami,  przedstawicielami  lokalnymi,  konsultantami,  dostawcami 
i  innymi  kontrahentami  („Partnerzy  Biznesowi”).  Firma  Sweco  angażuje  niekiedy  Partnerów 
Biznesowych  do  reprezentowania  jej  interesów  lub  występowania  w  jej  imieniu  w  kontaktach 
z  funkcjonariuszami  publicznymi.  Niekiedy  także  Partnerzy  Biznesowi  reprezentują  Sweco 
przed pracownikami innych spółek z sektora prywatnego.

Pracownicy  Sweco  powinni  podejmować  stosowne  działania  w  celu  ograniczenia  ryzyka 
prowadzenia  działalności  z  takimi  Partnerami  Biznesowymi,  jeśli  mieliby  oni  uczestniczyć 
w proponowaniu, obiecywaniu, wręczaniu, domaganiu się lub przyjmowaniu łapówek, także 
w  sytuacjach,  gdy  postępowanie  takie  jest  zgodne  z  prawem  lub  dozwolone  na  podstawie 
przepisów  prawa  właściwego  lub  w  lokalnej  praktyce.  Zaangażowanie  Partnera  Biznesowego 
stanowi  ryzyko  Naruszenia  zasad  postępowania  w  Sweco,  wynikającego  z  naruszenia  zasad 
przez Partnera Biznesowego działającego w imieniu lub na rzecz Sweco, i może narażać 
Sweco  na  sankcje  cywilne  i  karne  oraz  na  utratę  reputacji.  Partner  Biznesowy  naruszający 
przepisy  prawa  o  zapobieganiu  i  zwalczaniu  łapówkarstwa  może  także  stanowić  ryzyko  dla 
poszczególnych  członków  kierownictwa,  członków  władz  i  pracowników  Sweco,  szczególnie 
tych, którzy odpowiadają za zarządzanie relacjami Sweco z danym Partnerem Biznesowym.

Ogólna    zasada    stanowi,    że    żaden    Partner    Biznesowy    nie    powinien    mieć    prawa 
do podejmowania żadnych działań w imieniu Sweco ani na rzecz Sweco, jeśli Sweco nie może 
takich działań podjąć samodzielnie w sposób zgodny z prawem.

W  Grupie  Sweco  obowiązują  procedury  angażowania  Partnerów  Biznesowych  i  bieżącej 
współpracy z Partnerami Biznesowymi, gwarantujące, że na Partnerach Biznesowych  można
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polegać, jeśli chodzi o dostarczanie do Sweco produktów lub usług bez naruszenia żadnych 
przepisów prawa o zapobieganiu i zwalczaniu łapówkarstwa.

Gdy wykorzystywane jest pośrednictwo stron trzecich, konieczne jest aktywne ustalenie 
poziomu uczciwości przed zawarciem jakichkolwiek umów czy nawiązania innej współpracy 
z takimi stronami. Niezależnie od rodzaju wynagrodzenia wypłacanego agentowi lub partnerowi, 
wynagrodzenie takie winno być w najszerszym możliwym zakresie oparte na obiektywnych 
przesłankach i odpowiadać uzasadnionemu i uczciwemu wynagrodzeniu za zlecenie. 
Wynagrodzenia lub inne podobne płatności mogą być realizowane w formie pieniężnej lub 
przelewem bankowym w innym kraju niż kraj prowadzenia działalności/rejestracji siedziby 
agenta/partnera wyłącznie w przypadkach nadzwyczajnych i jedynie ze względów 
komercyjnych.

3.1 Odpowiednie działania z zakresu zapobiegania i zwalczania korupcji w stosunkach 
ze stronami trzecimi

Grupa Sweco, podczas wykonywania zleceń, zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich 
obowiązujących przepisów dotyczących etyki biznesowej, o których mowa również w Kodeksie 
Postępowania Grupy Sweco oraz w niniejszej Polityce. Wszyscy Partnerzy Biznesowi 
(podwykonawcy, partnerzy konsorcjum i agenci/przedstawiciele) są oceniani co 12 miesięcy dla 
każdego zlecenia i umowy. Sweco zawsze ponosi ostateczną odpowiedzialność wobec naszych 
Klientów za wszystkie działania naszych Partnerów Biznesowych.

W związku z tym ocena etyki biznesowej jest przeprowadzana jako część ogólnej oceny ryzyka 
Partnera Biznesowego wymaganej zgodnie z procedurami zapewnienia jakości Sweco.

W niektórych krajach niewłaściwe postępowanie jest bardziej powszechne niż w innych, dlatego 
prowadzenie interesów z osobami lub organizacjami w tych krajach zwiększa 
prawdopodobieństwo wystąpienia wykroczeń, takich jak przekupstwo. W związku z tym różne 
procedury oceny mają zastosowanie na różnych rynkach, w zależności od postrzeganego 
poziomu ryzyka na każdym rynku, zgodnie z rankingami publikowanymi przez Transparency 
International -  Indeks Percepcji Korupcji (CPI). 

Umowa z Partnerem Biznesowym może zostać zawarta dopiero po zatwierdzeniu oceny Partnera 
Biznesowego zgodnie z procedurami Sweco. 

Wszelkie nowe ustalenia, które zostały uzgodnione przez Sweco i Partnera Biznesowego, 
powinny być potwierdzone pisemną umową. Każda taka umowa musi zawierać odpowiednie 
postanowienia antykorupcyjne. 

Przy zawieraniu umów z agentami lub lokalnymi przedstawicielami preferowane jest stosowanie 
uznanych na całym świecie formularzy umów, takich jak FIDIC Model Representative Agreement 
dla agentów, FIDIC Model Services Agreement dla podwykonawców i FIDIC Consortium 
Agreement dla partnerów joint venture. Umowy z podwykonawcami na rynku krajowym będą 
zgodne ze wzorem umowy o podwykonawstwo dostępnym w systemie zarządzania (np. Sweco 
@ work) lub mu odpowiadać. 
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Wszystkie zapisy wygenerowane zgodnie z niniejszą polityką i procedurami systemu 
zarządzania, w tym oceny etyki biznesowej partnerów biznesowych, listy kontrolne, formularze i 
certyfikaty, powinny być przechowywane przez co najmniej pięć lat, chyba że prawo stanowi 
inaczej lub radca prawny przekaże inne wytyczne.

Szczególną uwagę należy również zwrócić na sytuacje, w których strona trzecia reprezentuje 
Sweco w kontaktach z organem rządowym. Konkretnym przykładem takiej sytuacji jest sytuacja, 
gdy osoba lub organizacja jest zaangażowana przez Sweco do świadczenia usług lub 
prowadzenia negocjacji w imieniu Sweco z władzami. 

3.2 Jakie dodatkowe badania due diligence są zalecane, jeśli chodzi o kluczowe 
relacje ze stronami trzecimi?

Ocena Sweco dotycząca Partnerów Biznesowych jest zgodna z międzynarodowymi uznanymi 

standardami, takimi jak Wytyczne Banku Swiatowego i obejmuje:

 Ustalenie, jakie polityki, programy i schematy przestrzegania przepisów w zakresie 
zwalczania i zapobiegania łapówkarstwu i korupcji obowiązują w przedsiębiorstwie 
strony trzeciej;

 Informowanie stron trzecich o Kodeksie Postępowania Sweco, Polityce w zakresie 

przeciwdziałania przekupstwu i koorupcji; 

 Formalne zobowiązanie Partnera Biznesowego na przestrzeganie zasad Sweco jako 

warunku wstępnego współpracy; i 

 Wykonywanie szczegółowych kontroli w przypadku gdy współpraca jest postrzegana jako 

obarczona wysokim ryzykiem. 

4. Odpowiedzialność pracownika

Główny Specjalista ds. Zgodności (Group Compliance Officer) w Sweco ponosi zasadniczą 
odpowiedzialność za działania Sweco w obszarze zapobiegania i zwalczania łapówkarstwa 
i korupcji, a ponadto odpowiada za regularne przekazywanie Zarządowi wyników 
realizacji tych wytycznych. Wszyscy menedżerowie odpowiadają za zapewnienie 
znajomości i przestrzegania wytycznych przez nich samych, podległych im pracowników, a 
także Partnerów Biznesowych, z którymi współpracują. Sweco nie uznaje niezrozumienia za 
uzasadnioną przyczynę niewłaściwego lub nieodpowiedniego zachowania.

Ponadto wszyscy menedżerowie odpowiadają za zapewnienie, aby osoby spełniające kryteria 
polityki dysponowały odpowiednią wiedzą, stosownie do odpowiedniego zakresu działalności 
i związanego z nią ryzyka.

Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznać się z treścią wytycznych i przestrzegać ich 
w każdej sytuacji. Obowiązek ten obejmuje między innymi obowiązek zgłaszania 
w najszybszym możliwym terminie wszelkich żądań dotyczących nienależnych płatności, czy 
też informacji sugerujących nienależną płatność.

Wszyscy pracownicy Sweco powinni zgłaszać wiedzę lub podejrzenia dotyczące Naruszenia 
zasad postępowania, potencjalnie niezgodnego z treścią lub ogólną interpretacją niniejszych
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polityk   swojemu   kierownikowi/menedżerowi,   jego   przełożonemu,  Group Compliance 
Ofiicer, Działu Kadr lub   bezpośrednio do Działu Prawnego Grupy Sweco.

5. Zgodność z niniejszymi politykami

5.1 Których polityk należy przestrzegać, jeżeli w mojej spółce zależnej Sweco
obowiązują odrębne polityki w sprawie zapobiegania  i zwalczania korupcji 
i łapówkarstwa?

Jeżeli jednostka zależna Sweco wprowadziła własne polityki, wytyczne, procedury i/lub procesy 
ustanawiające   standardy   przewyższające   kryteria   wynikające   z   niniejszych  grupowych 
polityk,  odpowiedni  pracownicy  Sweco  winni  przestrzegać każdych  takich indywidualnych 
polityk. Politykę grupy Sweco uznaje się za minimalny standard obowiązujący w każdych 
okolicznościach.

5.2 Co mam zrobić w razie pytań lub informacji na temat podejrzewanych lub 
faktycznych naruszeń lub jeśli potrzebuję dalszych wskazówek?

W  najszybszym  możliwym  terminie  należy  zwrócić  się  do  właściwego  kierownika/menedżera,
jego przełożonego, Group Compliance Ofiicer, Działu Kadr, lub Głównego Radcy Prawnego 
Sweco.

Sweco  zachęca  wszystkich  pracowników  do  kontaktów  w  sprawach  wszelkich  wątpliwości 
z właściwym kierownikiem/menedżerem. Jeśli ta pierwsza opcja nie jest stosowna ze względów 
praktycznych, pracownicy mogą w drugiej instancji zgłosić podejrzenia anonimowo na Infolinię 
etyczną, przeznaczoną do zgłaszania wątpliwości przez telefon na określony numer lub przez 
adres internetowy właściwy dla danego kraju - zob. informacje publikowane w intranecie Sweco.

Jeśli zostanie zidentyfikowany jakikolwiek przypadek niewłaściwego postępowania, zostanie 

przeprowadzone dochodzenie zgodnie z tym, co określono w niniejszej Polityce. 

Sweco może w każdym czasie prowadzić niezależne przeglądy zgodności z niniejszymi 
politykami.
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