
Nasz Kodeks 
postępowania 
biznesowego  
i etyki



Flex to spółka zbudowana na 
relacjach, a zaufanie stanowi 
podstawę wszystkich relacji. 
Opieramy się na zaufaniu, zawsze 
działając w pełni etycznie.

Nasze wartości określa 
przywiązanie do przejrzystości, 
odpowiedzialność, szacunek i 
inkluzywność.

Revathi Advaithi
Dyrektor generalny Flex
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i. List od naszego Prezesa Zarządu i Dyrektora zarządzającego

We Flex podchodzimy poważnie do zgodności i etyki. Dlatego nasz Kodeks postępowania biznesowego i etyki 
(„Kodeks”) jest tak ważny dla naszej Spółki i naszych pracowników. Przestrzeganie prawa i uczciwe działanie stanowią 
kluczową część naszej tożsamości.

Nasz kodeks ma na celu zapewnienie, że każdy z nas – niezależnie od zajmowanego stanowiska – działa z 
zachowaniem najwyższych standardów etycznych w każdym aspekcie naszej działalności. Chociaż Kodeks nie jest w 
stanie uwzględniać każdego wyzwania, przed którym stajemy w miejscu pracy, pomaga nam określać problemy, lepiej 
poznawać polityki Flex i działać etycznie we wszystkim, co robimy.

Każdy pracownik, członek kierownictwa i członek zarządu Flex musi znać, rozumieć i przestrzegać Kodeksu oraz 
procedur i powiązanych polityk przywoływanych w Kodeksie. Tego oczekujemy i na tym się opieramy we wspólnej 
pracy, kontaktach z klientami, kontaktach z udziałowcami, współpracy z partnerami biznesowymi i działając na rzecz 
naszych społeczności.

Musimy roztropnie podejmować decyzje mające wpływ na naszą działalność. Musimy też zadawać pytania, gdy się 
one pojawiają. Każdy powinien się czuć w pełni swobodnie, szybko zgłaszając wszelkie zachowania czy kwestie, które 
mogą wydawać się sprzeczne z naszym Kodeksem czy naszymi politykami; w niektórych zaś okolicznościach takie 
zgłaszanie swoich spostrzeżeń jest obowiązkiem.

Nasze przywiązanie do naszych głównych wartości, cech przywódczych i kultury uczciwości pomoże nam w dalszym 
odnoszeniu sukcesów jako konkurencyjne, zdrowe i zrównoważone przedsiębiorstwo.

Dziękuję za codzienne dokonywanie właściwych wyborów i zapewnienie sukcesu naszej Spółki.

Revathi Advaithi
Dyrektor zarządzający

Michael Capellas
Prezes Zarządu
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Kto musi przestrzegać Kodeksu 
postępowania biznesowego i etyki?
Wszyscy pracownicy, członkowie kierownictwa i członkowie 
zarządu Flex i jej jednostek zależnych i kontrolowanych jednostek 
stowarzyszonych mają obowiązek zrozumienia i przestrzegania 
Kodeksu. Przestrzegania tego Kodeksu oczekujemy również od 
wszystkich partnerów, wykonawców, konsultantów, dostawców, 
pracowników tymczasowych, dystrybutorów i przedstawicieli 
handlowych Flex.

Zastosowanie
Jako działająca na całym świecie spółka znamy wyzwania 
związane z globalnym wymiarem działalności. Wiele 
przepisów obowiązuje na całym świecie, jednak dbamy też o 
przestrzeganie przepisów prawa państw, w których prowadzimy 
działalność, jak również ich zróżnicowanych miejscowych 
zwyczajów. Dbamy o zapewnienie, że każde działanie przez 
nas podejmowane jest w pełni zgodne z prawem – jak również 
z naszymi zasadami etycznymi. Jeśli przestrzeganie polityk Flex 
stanie w konflikcie z lokalnym prawem, pracownicy powinni 
omówić swoje wątpliwości z Działem Prawnym Flex.
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1.1 Podejmowanie etycznych decyzji
W razie pytań dotyczących jakichkolwiek zagadnień czy braku pewności co do określonych działań, zachowań, żądań czy warunków należy zadać 
sobie kolejno pytania z poniższego diagramu i postępować zgodnie z zawartymi tam wskazaniami. Jeśli według Państwa zwyczaje lub przepisy w Państwa 
kraju odbiegają od Kodeksu postępowania biznesowego i etyki, należy poprosić Dział Prawny o wskazówki. Można też dokonywać zgłoszeń anonimowo, 
korzystając z Infolinii ds. etyki („Infolinia ds. etyki”) obsługiwanej przez niezależny podmiot zewnętrzny współpracujący z Flex lub skorzystać z dowolnego 
innego sposobu zgłaszania wymienionego w rozdziale 1.2 niniejszego Kodeksu.

Należy zadać sobie pytanie:

Czy jest to zgodne z prawem?

Czy jest to zgodne z polityką Flex?

Czy wydaje się, że jest to 
postępowanie właściwe?

Czy informacja w mediach o takim 
działaniu nie stanowiłaby problemu?

Nie.

Nie należy 
kontynuować.

Nie mam 
pewności.
W przypadku 
braku pewności 
należy poprosić 
przełożonego o 
wyjaśnienie lub 
skorzystać z jednego 
z naszych sposobów 
zgłaszania (patrz 
następna strona).

Tak.

Jeżeli odpowiedź na 
każde z tych pytań brzmi 
„tak”, wówczas MOŻNA 
przystępować do 
danego działania.
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1.2 Zabieranie głosu: Zadawanie pytań, 
zgłaszanie wątpliwości
We Flex uznajemy wartość „zabierania głosu” i zachęcamy do tego 
we wszystkich okolicznościach. Oznacza to odwagę zadawania pytań, 
gdy coś nie wydaje się właściwe lub w przypadku braku pewności co 
do polityki lub procedur obowiązujących we Flex czy też zobowiązań 
prawnych Flex.

Oczekujemy, że nasi pracownicy będą bez skrępowania wyrażać swoje 
zdanie, zadawać pytania czy zgłaszać wątpliwości. Robiąc to chronią 
Flex, naszą markę i nasze placówki i pomagają w poprawie naszej 
działalności i zapobieganiu potencjalnym przypadkom niewłaściwego 
zachowania.

Patrz również Polityka procedur alarmowych w zakresie  
rachunkowości i audytu.

W każdym przypadku powzięcia wiedzy o działaniach lub proponowanych 
działaniach naruszających przepisy prawa lub niniejszego Kodeksu istnieje 
obowiązek zgłoszenia ich za pośrednictwem jednego z naszych sposobów 
zgłaszania omawianych w niniejszym Kodeksie. Ponadto należy informować, 
korzystając z tych sposobów zgłaszania, o wszelkich naruszeniach Polityki 
spółki nieobjętych niniejszym Kodeksem.

1.3 Nasze sposoby zgłaszania
Zapewniamy szereg sposobów zgłaszania wątpliwości i uzyskiwania 
pomocy, od Infolinii ds. etyki po Politykę otwartych drzwi.
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Infolinia ds. etyki
Flex zapewnia Infolinię ds. etyki, która 
umożliwia pracownikom, członkom 
kierownictwa, członkom zarządu i 
partnerom biznesowym wyrażanie 
wątpliwości bez obawy o działania 
odwetowe. Infolinia ds. etyki działa 24 
godziny na dobę, siedem dni w tygodniu; 
dostępne jest również wsparcie tłumacza. 
Zgłoszeń można dokonywać anonimowo.

Flex nie toleruje działań odwetowych; 
jeśli mają Państwo pytanie dotyczące 
polityki lub procedury Flex, lub wątpliwości 
dotyczące dowolnego postępowania 
lub proponowanego działania, chcemy 
zapewnić poczucie swobody przy 
zwracaniu się do kogoś, np. przełożonego 
we Flex, członka naszego Zespołu ds. 
etyki i zgodności, dowolnego prawnika 
w Dziale Prawnym, kierownika Działu 
Kadr itd. o odpowiedź na pytania lub 
wątpliwości. Jeśli nie czują Państwo, że 
mogą Państwo swobodnie skontaktować 
się z nimi, należy skorzystać z Infolinii ds. 
etyki do anonimowego zgłoszenia swoich 
wątpliwości.

Flex traktuje wszystkie zarzuty poważnie i 
odpowiednio zbada każdą kwestię.

Każdy kierownik
Kierownicy to osoby będące 
przełożonymi innych osób, 
nadzorujące naszą pracę i pełniące 
rolę liderów i wzorców osobowych 
w naszej Spółce. Zwrócenie się do 
nich jest zazwyczaj najprostszym i 
najlepszym sposobem uzyskania 
wsparcia.

Flex wspiera atmosferę otwartości 
i szacunku, a nasza Polityka 
otwartych drzwi zachęca 
pracowników do kontaktowania 
się z kierownikiem – dowolnym 
kierownikiem – w przypadku 
jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Jeśli pytanie lub wątpliwość dotyczą 
przełożonego, lub jeśli po prostu nie 
chcą Państwo rozmawiać o nich z 
bezpośrednim przełożonym, można 
porozmawiać z innym kierownikiem, 
w swoim obszarze lub poza nim; 
przedstawicielem miejscowego 
Działu Kadr; dowolnym członkiem 
Zespołu ds. etyki i zgodności; lub 
skorzystać z dowolnego innego z 
podanych sposobów zgłaszania. Ich 
zadaniem jest Państwa wspierać!

Dyrektorzy ds. zgodności
Dyrektorzy ds. zgodności są ekspertami 
merytorycznymi w zakresie naszych 
kluczowych obszarów zgodności – 
dotyczących przeciwdziałania praktykom 
monopolowym, przeciwdziałania korupcji, 
ochrony marki, informacji poufnych, nadzoru 
korporacyjnego i papierów wartościowych, 
prywatności danych, ochrony środowiska, 
finansów, globalnych usług IT, globalnego 
handlu, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa IT, własności intelektualnej, 
pracy i zatrudnienia, opieki medycznej, 
zamówień i podatków.

Każdy Dyrektor ds. Zgodności ma obowiązek 
zapewniać, że postępujemy w tych 
obszarach zgodnie z naszymi politykami, 
procedurami oraz obowiązującymi 
przepisami prawa.

Z Dyrektorami ds. zgodności można się 
skontaktować, jeżeli mają Państwo pytania 
dotyczące ich obszarów odpowiedzialności, 
chcą zgłosić wątpliwość lub mają ogólne 
pytanie lub wątpliwość dotyczące 
zgodności. Zapewnią oni, że postępowania 
wyjaśniające zostaną przeprowadzone 
szczegółowo i terminowo, a wszelkie kwestie 
zostaną prawidłowo rozpatrzone.

Aktualna lista wszystkich Dyrektorów ds. 
zgodności z ich danymi kontaktowymi 
znajduje się w witrynie internetowej 
poświęconej zgodności.
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Główny specjalista ds. etyki i 
zgodności
Główny specjalista ds. etyki i zgodności Flex 
odpowiada za nadzorowanie naszego Programu 
etyki i zgodności oraz zapewnianie, że Flex 
postępuje zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami prawa i regulacjami, a także naszymi 
własnymi politykami i procedurami. Główny 
specjalista ds. etyki i zgodności odpowiada 
również za współpracę z interesariuszami i składa 
kwartalne sprawozdania dotyczące programu 

zachowania zgodności 
oraz istotnych kwestii 
prezesom jednostek 
biznesowych, sponsorom 
wykonawczym 
i Komitetowi 
Audytowemu.

Andy Powell pełni w 
naszej firmie funkcję 
starszego wiceprezesa 
i dyrektora ds. etyki i 
zgodności z przepisami.

Więcej informacji na temat Andy, naszego 
Programu etyki i zgodności oraz Działu Prawnego 
znajduje się na stronie głównej Działu Prawnego

W przypadku pytań lub wątpliwości należy 
skontaktować się bezpośrednio z naszymi 
zaufanymi liderami, w tym Głównym specjalistą ds. 
etyki i zgodności lub dowolnym członkiem Zespołu 
ds. etyki i zgodności korporacyjnej.

Dział Kadr
Dział Kadr wspiera pracowników Flex 
w takich obszarach jak rekrutacja, 
wdrażanie nowych pracowników, 
wynagrodzenia, świadczenia 
dodatkowe, określanie celów, ocena 
wyników, szkolenia i rozwijanie 
umiejętności przywódczych.

Zadaniem naszego Działu Kadr 
jest udzielanie wsparcia w związku 
z pytaniami i wątpliwościami 
dotyczącymi różnych kwestii, 
od wynagrodzeń i świadczeń 
dodatkowych po konflikty 
ze współpracownikami lub 
kierownikami.

Kierownicy Działu Kadr wspierają 
nasze środowisko oparte na 
szacunku i otwartości oraz udzielają 
pomocy w rozpatrywaniu wielu 
z naszych codziennych kwestii w 
sposób przemyślany i skuteczny. 
Lokalny Dział Kadr powinien 
stanowić jeden z głównych zasobów, 
z którego usług należy korzystać 
w przypadku wszelkich pytań lub 
wątpliwości. Jeżeli nie będzie on 
w stanie udzielić odpowiedzi na 
pytania, przekieruje Państwa do 
odpowiedniego zasobu Flex.

Więcej informacji na temat Działu 
Kadr znajduje się na stronie głównej 
Działu Kadr.

Dział Prawny
Dział Prawny Flex składa 
się z prawników oraz innych 
specjalistów, których zadaniem 
jest wspieranie Flex poprzez 
zapewnianie porady prawnej w 
zakresie działalności biznesowej.

Działem Prawnym kieruje nasz 
Główny radca prawny, Scott 
Offer. Wszyscy członkowie działu 
mogą udzielać odpowiedzi na 
pytania, wysłuchać wątpliwości 
oraz zapewniać wsparcie 
lub przekierować nas do 
odpowiedniego zasobu w celu 
uzyskania wsparcia.

Aby uzyskać więcej informacji lub 
skontaktować się z prawnikiem 
Flex, należy odwiedzić stronę 
główną Działu Prawnego.
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Zgłaszanie na 
terytorium Unii 
Europejskiej
We wszystkich krajach Unii 
Europejskiej (UE) obowiązują 
przepisy prawa i regulacje w zakresie 
prywatności danych dotyczące 
korzystania z firmowej infolinii. 
Flex przestrzega obowiązujących 
przepisów, zasad i regulacji 
mających zastosowanie do naszej 
globalnej działalności.  
 
Twoje zgłoszenie jest dla nas ważne, 
dlatego jeśli infolinia Ethics Point 
nie jest dostępna w kraju, w którym 
się znajdujesz, możesz przesłać 
zgłoszenie za pośrednictwem strony 
Ethics Point. 
 
Każdy pracownik na terenie UE może 
skorzystać z Ethics Point lub wysłać 
wiadomość e-mail na adres: 

dataprotection@flex.com

Dodatkowe kanały 
zgłaszania
W przypadku wątpliwości 
można zawsze skontaktować się 
z członkiem naszego Zespołu 
ds. etyki i zgodności, Działem 
Prawnym, Komitetem Audytowym, 
zarządem lub naszymi zaufanymi 
liderami w celu zgłoszenia pytań 
lub wątpliwości. Będą wspierać 
Państwa bezpośrednio lub 
przekierowywać do najbardziej 
odpowiedniego podmiotu, aby 
rozpatrzył Państwa sprawę.

Poniższe łącze może także 
służyć jako zasób na potrzeby 
sprawozdawczości: 

Zarząd
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1.4 Nie tolerujemy działań odwetowych.
Flex nie toleruje żadnych działań odwetowych wobec osób, które 
w dobrej wierze zadają pytania, zgłaszają potencjalnie niewłaściwe 
zachowanie bądź biorą udział w audycie lub postępowaniu 
wyjaśniającym. Działania odwetowe obejmują, między innymi, zmianę 
godzin lub harmonogramu pracy, degradację lub inne negatywne 
konsekwencje zastosowane w odpowiedzi na zgłoszenie domniemanego 
naruszenia Kodeksu. Wszelkie działania odwetowe bądź próby ustalenia 
lub ujawnienia tożsamości pracownika zgłaszającego poufnie wątpliwość 
mogą skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych, z rozwiązaniem 
stosunku pracy włącznie.

Jeżeli uważają Państwo, że stali się ofiarą działań odwetowych, należy to 
niezwłocznie zgłosić. Patrz Infolinia ds. etyki.

1.5 Stosujemy się w odpowiedni sposób do 
właściwych żądań udzielenia informacji ze 
strony rządu.
Zawsze będziemy stosować się w odpowiedni sposób do właściwych 
żądań lub postępowań wyjaśniających ze strony rządu. Wszyscy 
pracownicy mają obowiązek powiadomić swój lokalny/regionalny 
Dział Prawny, jeżeli Spółka otrzyma rządowe powiadomienie, wezwanie 
sądowe, nakaz przeszukania, prośbę o wywiad lub wszelkie inne 
niestandardowe wnioski o udzielenie informacji dotyczące spraw spółki. 
Wszystkie informacje udostępnione rządowi muszą być zgodne z prawdą 
i nie mogą wprowadzać w błąd. Nie wolno modyfikować, wstrzymywać 
przekazywania ani niszczyć dokumentacji dotyczącej postępowania 
wyjaśniającego lub podlegającej wymogowi przechowywania na 
potrzeby postępowań prawnych.

Postępowanie prawne dotyczące Spółki musi przebiegać w sposób 
zgodny z powyższymi wytycznymi, zaś żadne postanowienie tego Kodeksu 
nie ma na celu utrudnić zgłaszania lub rozmowy z jakimkolwiek organem 
rządowym, porządkowym lub regulacyjnym w związku z podejrzewanymi 
naruszeniami przepisów prawa.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/pl/gui/17667/index.html
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Flex docenia różnorodne pomysły i doświadczenia naszych pracowników 
oraz wywodzącą się z nich kreatywność i innowacyjność.

Jesteśmy zobowiązani, aby traktować siebie nawzajem z szacunkiem i 
zapewniać bezpieczne, zdrowe, zrównoważone i odpowiedzialne miejsce 
pracy.

2.1 Dokonujemy właściwych wyborów.
•  Podejmujemy etyczne decyzje.

•  Przestrzegamy naszego Kodeksu, polityk Flex i przepisów prawa.

•  Przestrzegamy zasad stowarzyszenia Responsible Business Alliance (RBA, 
Stowarzyszenie na rzecz Odpowiedzialnego Prowadzenia Działalności).

•  Należy w sposób proaktywny zadawać pytania na temat polityk lub 
procedur Flex w przypadku związanych z nimi niejasności.

•  Należy zgłaszać wszelkie naruszenia niniejszego Kodeksu, przepisów 
prawa lub obowiązujących regulacji. Patrz Infolinia ds. etyki.

•  Należy w pełni i uczciwie współpracować w ramach wszelkich audytów 
wewnętrznych lub postępowań wyjaśniających.

•  Każdy z nas musi promować atmosferę, w której pracownicy mogą 
swobodnie zadawać pytania oraz zgłaszać wątpliwości i inne sprawy, 
nie obawiając się działań odwetowych.

2.2 Traktujemy innych z szacunkiem i 
przestrzegamy uczciwych praktyk dotyczących 
pracy i zatrudnienia.
•  Jesteśmy otwarci i szczerzy wobec siebie nawzajem oraz traktujemy się z 

godnością i szacunkiem.

•  Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wiek, 
narodowość, wyznanie, orientację seksualną, tożsamość płciową, 
niepełnosprawność lub inne cechy chronione prawem.

•  Dokładamy wszelkich starań, aby nasze miejsce pracy było wolne 
od wszelkich form nękania lub nadużyć, w tym dręczenia.

•  Dążymy do tworzenia różnorodnych grup 
pracowników pochodzących z różnych środowisk 
i posiadających różne doświadczenia i 
perspektywy.

•  Przestrzegamy obowiązujących przepisów 
dotyczących wynagrodzenia i godzin pracy.

•  Zapewniamy pracownikom co najmniej 
wszystkie świadczenia wymagane na mocy 
przepisów prawa.

•  Nie wykorzystujemy pracy dzieci, pracy 
przymusowej, pracy osób odpracowujących 
zobowiązania ani pracy w warunkach 
ograniczonej swobody oraz spełniamy wymogi 
dotyczące minimalnego wieku pracowników.

•  Respektujemy prawa naszych pracowników do 
swobodnego zrzeszania się oraz wierzymy, że otwarta 
komunikacja i bezpośredni kontakt pracowników z kadrą 
zarządzającą to najbardziej efektywna metoda rozwiązywania 
problemów w miejscu prac.

•  Nie tolerujemy działań odwetowych wobec jakiejkolwiek osoby 
zgłaszającej wątpliwości dotyczące dyskryminacji, nękania ani 
jakiejkolwiek praktyki związanej z pracą lub zatrudnieniem.

•  Dbamy o poszanowanie praw człowieka w naszych działaniach oraz w 
naszym łańcuchu wartości zgodnie z Wytycznymi Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) dotyczącymi biznesu i praw człowieka.

Od naszych partnerów biznesowych również wymagamy przestrzegania 
tych samym standardów.

Politykę dotyczącą różnorodności, równych szans w zatrudnieniu 
i zapobiegania nękaniu w miejscu pracy oraz Politykę dotyczącą 
rozpatrywania skarg i problemów można znaleźć w części portalu DMS 
dotyczącej Działu Kadr.
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2.3 Wiemy, jak ważna jest prywatność danych.
•  Przestrzegamy wszystkich przepisów prawa chroniących prywatność i 

poufność danych osobowych.

•  Stosujemy odpowiednie środki, aby w właściwie zarządzać danymi 
osobowymi pracowników i chronić je przed nieuprawnionym lub 
niewłaściwym dostępem lub wykorzystaniem.

•  Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących 
prywatności danych.

2.4 Zapewniamy naszym pracownikom 
bezpieczne środowisko pracy.
•  Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników to priorytety Flex.

•  Inwestujemy w obiekty, narzędzia, sprzęt, procesy i ludzi, aby zapewnić 
bezpieczne i zdrowe środowisko pracy naszym pracownikom.

•  Prowadzimy programy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, aby 
ograniczać występowanie urazów i chorób zawodowych i zapobiegać 
im, a także szkolimy naszych pracowników w zakresie zasad bezpiecznej 
pracy.

•  Wymagamy od pracowników, aby stawiali się w pracy nie będąc 
pod wpływem żadnych substancji, które mogłyby uniemożliwić im 
wykonywanie pracy w bezpieczny i wydajny sposób.

•  Surowo zabraniamy przemocy lub gróźb jej stosowania w miejscu pracy. 
Tworzymy kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich naszych 
globalnych działaniach.

•  Wątpliwości związane z niebezpiecznymi warunkami należy 
niezwłocznie zgłaszać kierownikom. Kwestie te należy zgłaszać 
korzystając z co najmniej jednego ze sposobów zgłaszania 
przedstawionych w rozdziale 1.2 niniejszego Kodeksu.

Więcej informacji można znaleźć w części Portal EHS DMS (Bezpieczeństwo 
i higiena pracy).

Podejmowanie działań odwetowych wobec pracownika, który 
szczerze wyraża wątpliwości dotyczące jakiejkolwiek praktyki pracy lub 
zatrudnienia, prywatności danych, bezpieczeństwa lub higieny pracy, 
stanowi naruszenie naszego Kodeksu i nie będzie tolerowane. Zob. także 
Polityka dotycząca BHPiOŚ.
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3
Uczciwość  
wobec naszej  
Spółki i udziałowców
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3.1 Unikamy konfliktu interesów
„Konflikt interesów” ma miejsce wówczas, gdy osobista relacja bądź 
finansowe lub inne interesy danej osoby mogą utrudniać jej działanie 
w najlepszym interesie Flex albo sprawiać wrażenie wywierania 
niewłaściwego wpływu na decyzje podejmowane w imieniu Flex.

Konflikt interesów, który nie zostanie właściwie rozwiązany, może w 
poważny sposób zaszkodzić Spółce. Nawet same pozory konfliktu 
interesów mogą potencjalnie w nieodwracalny sposób zaszkodzić 
reputacji Spółki. Należy unikać podejmowania jakichkolwiek działań 
oraz osobistych interesów, które powodują lub zdają się powodować 
powstanie konfliktu na gruncie interesów osobistych i interesów Spółki 
bądź w inny sposób utrudniają wykonywanie obowiązków służbowych.

Nie wolno:

•  odnosić osobistych korzyści dzięki wykorzystywaniu posiadanych 
aktywów lub informacji Spółki;

•  korzystać z posiadanych aktywów lub informacji Spółki w celu 
odniesienia korzyści osobiście, przez członków rodziny lub przyjaciół;

•  konkurować ze Spółką.

W następnym punkcie przedstawiamy przykłady częstych konfliktów oraz 
właściwe sposoby reakcji w przypadku takich scenariuszy.

3.1.1 Relacje z rodziną i relacje osobiste

Członek rodziny lub bliski przyjaciel jest lub chce zostać dostawcą, 
kontrahentem lub pracownikiem Flex. Należy poinformować o tej 
relacji kierownika i nie brać udziału w procesie wyboru potencjalnych 
dostawców lub pracowników oraz nimi nie zarządzać.

Państwo lub członek Państwa rodziny zajmujecie stanowisko lub macie 
interes finansowy (na przykład istotną liczbę akcji) w spółce, która 
konkuruje, współpracuje albo chce podjąć współpracę z Flex. W takiej 
sytuacji należy niezwłocznie poinformować swojego kierownika w celu 
rozwiązania konfliktu.

Podejmują Państwo lub są w stanie wywierać wpływ na decyzje 
dotyczące zatrudnienia członka rodziny, przyjaciela albo osoby, z którą 
łączą Państwa więzi uczuciowe. O takiej sytuacji należy niezwłocznie 
poinformować swojego kierownika w celu jej rozwiązania. Do 
potencjalnego konfliktu interesów dochodzi wtedy, gdy pracowników 
w tym samym łańcuchu sprawozdawczości łączy relacja. Takie relacje 
należy ujawnić. Ponadto należy ujawniać wszelkie inne relacje uczuciowe 
w miejscu pracy, które tworzą możliwy lub pozorny konflikt.

Polityka dotycząca relacji pracowniczych można znaleźć w części portalu 
DMS dotyczącej Działu Kadr.

3.1.2 Wykorzystywanie możliwości finansowych, 
inwestycyjnych lub biznesowych

Chcą Państwo wykorzystać możliwość biznesową lub inwestycyjną 
dostępną dla Flex. W takim przypadku należy natychmiast poinformować 
o tym swojego kierownika i Głównego specjalistę ds. etyki i zgodności oraz 
upewnić się, że Flex otrzyma taką możliwość jako pierwsza. Jeżeli Flex nie 
skorzysta z tej możliwości i nie istnieje inny konflikt, a działanie jest zgodne z 
innymi obowiązującymi politykami Spółki, można je podjąć.
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3.1.3 Funkcja członka zarządu innej spółki

•  Chcą Państwo pełnić funkcję członka zarządu innej spółki lub 
organizacji non-profit. W takim przypadku należy postępować zgodnie z 
Polityką dotyczącą pracowników pełniących funkcję członka zarządu, 
aby uzyskać odpowiednią pisemną zgodę.

•  Politykę dotyczącą pracowników pełniących funkcję członka zarządu 
innej spółki można znaleźć w części portalu DMS dotyczącej Działu 
Prawnego.

3.1.4 Dodatkowe zatrudnienie; działalność  
poza Spółką

Chcą Państwo podjąć dodatkowe zatrudnienie albo występować w 
charakterze doradcy innej spółki, która konkuruje lub współpracuje z 
Flex bądź może zostać jej klientem. W takiej sytuacji należy niezwłocznie 
poinformować swojego kierownika w celu rozwiązania potencjalnego 
konfliktu. Dopuszczalne jest podejmowanie dodatkowego zatrudnienia, 
które nie tworzy konfliktu interesów ani nie przeszkadza w realizacji 
obowiązków służbowych we Flex.

Prowadzą Państwo własną działalność lub posiadają udziały w 
podmiocie niezwiązanym z pracą wykonywaną dla Flex, a podmiot ten 
konkuruje lub współpracuje z Flex bądź może zostać jej klientem. W takiej 
sytuacji należy niezwłocznie poinformować swojego kierownika w celu 
rozwiązania potencjalnego konfliktu.

Jeżeli znajdują się Państwo w takiej lub innej sytuacji rzeczywistego lub 
możliwego konfliktu interesów, należy natychmiast poinformować swojego 
kierownika albo skorzystać z dowolnego ze sposobów zgłaszania takich 
kwestii i postępować zgodnie z wymogami Działu Prawnego dotyczącymi 
ukończenia Procesu weryfikacji pod kątem konfliktu interesów Flex, w 
celu oceny i rozwiązania sytuacji. Kierownicy zagwarantują, że kwestie 
dotyczące konfliktu interesów zostaną zgłoszone do członka zarządu w 
ich organizacji albo bezpośrednio do Działu Prawnego lub Działu ds. Etyki 
i Zgodności Flex.

Mogą Państwo podjąć działania dopiero po weryfikacji i zatwierdzeniu 
konfliktu na piśmie przez kierownika i Dział ds. Etyki i Zgodności.

Ujawniając wszystkie informacje na temat potencjalnego konfliktu 
interesów przed podjęciem działań pomagają Państwo zagwarantować, 
że są one podejmowane w sposób obiektywny, sprawiedliwy i zgodny 
z polityką Spółki. Unikają Państwo również zaangażowania w sytuację o 
charakterze niewłaściwego konfliktu interesów, która może wymagać 
podjęcia działań dyscyplinarnych, w tym rozwiązania stosunku pracy.

Politykę i listę kontrolną dotyczącą konfliktu interesów można znaleźć w 
części portalu DMS dotyczącej Działu Prawnego.

3.2 Zabezpieczamy informacje Flex.

3.2.1 Informacje poufne

Podczas pracy często uzyskujemy dostęp do informacji poufnych na 
temat naszej Spółki i korzystamy z nich, w tym z informacji na temat 
naszych pracowników lub firm, z którymi prowadzimy interesy. W takim 
kontekście „informacje poufne” oznaczają informacje Spółki lub firm, z 
którymi prowadzimy interesy, które zasadniczo nie są dostępne publicznie 
albo zasadnie uznaje się je za poufne, i obejmują: prognozy, plany 
marketingowe, dane osobowe pracowników lub informacje powierzone 
nam przez podmioty zewnętrzne pod warunkiem zachowania poufności. 
Informacje te mogą być przydatne dla konkurentów lub szkodliwe dla 
naszej Spółki, jeżeli trafią do niewłaściwych osób, a Flex może zostać 
pociągnięta do odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystywanie lub 
ujawnianie takich informacji. Mogą one obejmować prywatne informacje 
dotyczące pracowników; informacje na temat własnego wynagrodzenia 
i warunków zatrudnienia zawsze można ujawniać.
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Powszechne przykłady informacji poufnych to:

•  listy klientów lub dostawców;

•  warunki dla klientów lub dostawców, stopy dyskontowe, ustalenia 
dotyczące cen;

•  informacje finansowe;

•  projekty, rysunki, formuły, tajemnice handlowe, wynalazki, wnioski 
patentowe;

•  plany marketingowe i plany sprzedaży, wdrożenia produktów, przejęcia;

•  procesy produkcyjne;

•  dane pracowników (inne niż własne);

•  informacje na temat obrad zarządu i komisji zarządu.

Zarówno w trakcie i po zakończeniu Państwa zatrudnienia we Flex muszą 
Państwo chronić i zabezpieczać informacje poufne oraz ujawniać je 
wyłącznie:

1.  współpracownikom, którzy muszą je poznać z uwagi na określoną 
potrzebę biznesową;

2.  osobom spoza Spółki, które muszą je poznać z uwagi na określoną 
potrzebę biznesową, mają wyraźny obowiązek zachowania ich 
poufności i podpisały umowę o zachowaniu poufności; lub

3.  osobom, które mają prawo poznać takie informacje.

Zobowiązanie do zachowania poufności nie zakazuje ani nie ogranicza 
ujawniania informacji poufnych organom administracji państwowej w 
związku ze zgłaszaniem podejrzewanego naruszenia prawa, i nie wiąże 
się z koniecznością konsultowania się ze Spółką bądź informowania jej; 
należy jednak poinformować taki organ o poufnym charakterze wszelkich 
ujawnianych informacji i nie należy ujawniać treści objętych tajemnicą 
adwokacką.

Przestrzegamy systemu klasyfikacji danych dotyczącego postępowania z 
informacjami poufnymi Spółki, który wymaga klasyfikowania dokumentów 
jako „Zastrzeżone”, „Wrażliwe dane osobowe”, „Poufne dane osobowe”, 
„Wyłącznie do użytku wewnętrznego” albo „Publiczne”.

Politykę dotyczącą klasyfikacji dokumentów na potrzeby ochrony danych 
można znaleźć w części portalu DMS dotyczącej Działu Prawnego.
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3.2.2 Własność intelektualna Flex

•  „Własność intelektualna” obejmuje patenty, znaki towarowe, prawa 
autorskie, tajemnice handlowe, wiedzę specjalistyczną oraz innego 
rodzaju niematerialny majątek osobisty, który powstaje w wyniku działań 
intelektualnych podejmowanych przez jego twórcę.

•  Własność intelektualna Flex stanowi kluczowe aktywo Spółki i należy ją 
identyfikować, gromadzić i chronić.

•  W Spółce obowiązują polityki i procedury dotyczące składania 
wniosków o ochronę patentową wynalazków tworzonych przez naszych 
pracowników – aby dowiedzieć się więcej na temat tego procesu, 
można porozmawiać ze swoim kierownikiem lub pracownikiem Działu 
Prawnego.

•  Nie wolno świadomie korzystać z własności intelektualnej podmiotów 
zewnętrznych bez zezwolenia i każdy pracownik jest zobowiązany 
szanować własność intelektualną (w tym materiały objęte prawami 
autorskimi, takie jak oprogramowanie oraz informacje poufne) naszych 
dostawców, klientów, partnerów biznesowych, konkurentów i innych 
podmiotów zewnętrznych.

•  Nie należy wykorzystywać ani ujawniać informacji poufnych 
ani tajemnic handlowych będących własnością poprzedniego 
pracodawcy, nawet jeżeli wydają się one przydatne dla Flex. W razie 
wątpliwości w kwestii zezwolenia na wykorzystywanie informacji, które 
nie należą do Flex, należy zwrócić się do Działu Prawnego z prośbą o 
wytyczne.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących praw własności 
intelektualnej, należy skontaktować się z Działem Prawnym.

3.3 Przyjmujemy upominki i zaproszenia na 
biznesowe wydarzenia kulturalno-rozrywkowe 
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
Nie należy przyjmować żadnych upominków, zaproszeń na wydarzenia 
kulturalno-rozrywkowe ani innych przysług wyświadczanych w kontekście 

biznesowym, które mogą mieć wpływ na podejmowane w imieniu Spółki 
decyzje biznesowe albo być w ten sposób postrzegane. Nigdy nie należy 
żądać upominków, zaproszeń na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe ani 
innych przysług wyświadczanych w kontekście biznesowym od osób, 
z którymi Spółka prowadzi interesy, ani o nie prosić. Przekazywanie lub 
otrzymywanie jakichkolwiek płatności lub upominków o charakterze 
łapówki lub nielegalnej prowizji jest absolutnie zakazane.

W przypadku otrzymania od klienta lub kontrahenta Flex korzyści 
majątkowej (na przykład specjalnego rabatu na urządzenie, bezpłatnych 
biletów na wydarzenie sportowe, mieszkania po obniżonej cenie lub 
innego przedmiotu), która jest nadmiernie kosztowna, niezgodna z 
wytycznymi naszej Spółki lub budzi wątpliwości, należy natychmiast 
poinformować swojego kierownika w celu rozwiązania potencjalnego 
konfliktu. Kierownicy zagwarantują, że kwestie dotyczące konfliktu 
interesów lub potencjalnie niewłaściwych upominków zostaną zgłoszone 
do wiceprezesa w ich organizacji albo bezpośrednio do Działu Prawnego 
lub Działu ds. Etyki i Zgodności.

W szczególności nie wolno przyjmować:

•  nadmiernie kosztownych upominków, upominków w formie pożyczki 
osobistej, gotówki, ekwiwalentu środków pieniężnych ani papierów 
wartościowych;

•  pożyczek mienia, w tym obiektów wakacyjnych ani sprzętu do użytku 
osobistego;

•  usług osobistych świadczonych po cenie niższej niż wartość rynkowa;

•  rabatów na zakup towarów ani usług do użytku osobistego.

Zob. również Kodeks, rozdział: 4.4 Prowadzenie współpracy biznesowej 
z podmiotami rządowymi, rozdział 5.2 Praktyki dotyczące zamówień i 
rozdział 6.2 Zakaz dotyczący łapownictwa bądź nielegalnych prowizji 
biznesowych.
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•  Zdajemy sobie sprawę, że chociaż niektórych aktywów Flex można 
sporadycznie i okazjonalnie używać w celach osobistych (np. telefonów 
komórkowych przydzielanych przez Spółkę), w prawnie dozwolonym 
zakresie możemy uzyskiwać dostęp do wszelkich wiadomości, 
danych czy sprzętu przechowywanego w takich miejscach, a także 
przeszukiwać i przeglądać takie wiadomości, dane czy sprzęt za 
Państwa zgodą albo bez niej. W przypadkach dozwolonych na mocy 
przepisów prawa miejscowego nie należy oczekiwać prywatności 
w odniesieniu do czegokolwiek przechowywanego na sprzęcie 
stanowiącym własność Flex albo przesyłanego poprzez systemy Flex.

•  Z aktywów Spółki korzystamy w sposób bezpieczny, zgodny z 
prawem i odpowiedni; nie używamy aktywów Spółki do pobierania, 
przechowywania ani przesyłania materiałów o charakterze wyraźnie 
seksualnym, obraźliwym czy dyskryminującym.

•  Nie udostępniamy osobistych numerów identyfikacyjnych ani haseł 
użytkownika.

•  Niezwłocznie zgłaszamy przypadki niezgodnego z prawem albo 
nieumyślnego udostępnienia danych osobowych zgodnie z Polityką Flex 
dotyczącą naruszenia ochrony danych.

Jako międzynarodowa spółka Flex często wymaga od swoich 
pracowników podróżowania w celach służbowych. Naszym obowiązkiem 
jest przestrzeganie Polityki dotyczącej podróży i rozrywek naszej Spółki oraz 
wnioskowanie o zwrot kosztów wyłącznie w przypadku tych rachunków, 
które są bezpośrednio związane z daną podróżą służbową i podlegają 
zwrotowi.

Globalna polityka dotycząca podróży i wydatków można znaleźć na 
portalu Flex Travel.

3.4 Korzystamy z aktywów Flex w  
przemyślany sposób.

3.4.1 Aktywa materialne i technologie

• Spółka powierza nam swoje aktywa, w tym przestrzeń do pracy, 
obiekty, komputery, telefony komórkowe i stacjonarne, inny sprzęt, 
informacje poufne oraz wszelkie fundusze Spółki, które kontrolujemy lub 
którymi zarządzamy.

•  Szanujemy aktywa naszej Spółki, dbamy o nie i korzystamy z nich we 
właściwy sposób oraz dokładamy wszelkich starań, aby zapobiegać ich 
kradzieży, zniszczeniu bądź niewłaściwemu wykorzystaniu.

•  Obowiązkiem każdego z nas jest korzystanie z technologii Spółki w 
odpowiedni sposób i pomoc w ochronie naszych systemów przed 
naruszeniem bezpieczeństwa danych lub innymi incydentami 
związanymi z cyberbezpieczeństwem. Zabezpieczamy laptopy i inne 
urządzenia przez cały czas i natychmiast zgłaszamy ich utratę lub 
kradzież; nie udostępniamy naszych haseł i zachowujemy ostrożność 
podczas podłączania się do nieznanych sieci WiFi bądź pobierania 
oprogramowania lub w przypadku wiadomości zawierających 
łącza. Wszelkie domniemane przypadki nieupoważnionego dostępu 
do systemów lub sieci spółki albo naruszenia bezpieczeństwa tych 
systemów lub sieci należy niezwłocznie zgłaszać Działowi IT.

•  Sprzęt lub inne aktywa Spółki usuwamy w sposób zgodny z prawem 
i odpowiedni; nie kradniemy, ani nie wykorzystujemy w niewłaściwy 
sposób naszego mienia ani technologii.
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3.4.2 Komunikacja i media społecznościowe

Przekazujemy jasne, rzetelne, aktualne i stosowne informacje na 
temat naszej działalności, jednak tylko Prezes Zarządu, Dyrektor 
zarządzający, Dyrektor ds. finansowych, Skarbnik i Wiceprezes ds. 
marketingu, komunikacji i zrównoważonego rozwoju są upoważnieni do 
prowadzenia publicznej komunikacji w imieniu Spółki. Prośby ze strony 
mediów, kręgów finansowych, akcjonariuszy albo ogółu społeczeństwa 
o przekazanie informacji finansowych albo innych informacji na 
temat Spółki należy kierować do jednego z tych upoważnionych 
rzeczników. Wszystkim pozostałym pracownikom zabrania się udzielania 
odpowiedzi na jakiekolwiek prośby o przekazanie informacji na temat 
Flex ze strony mediów, analityków giełdowych, obecnych bądź 
potencjalnych inwestorów albo innych podmiotów zewnętrznych bez 
uzyskania uprzedniej zgody. Oznacza to, że w przypadku kontaktu 
ze strony reportera albo analityka czy podczas korzystania z mediów 
społecznościowych, w tym wszelkich blogów, stron społecznościowych, 
usług udostępniania zdjęć/materiałów wideo i czatów, powinniśmy:

•  nie udostępniać informacji na temat naszej Spółki bądź klientów;

•  uzyskać zgodę Zespoły ds. korporacyjnych mediów społecznościowych 
i komunikacji korporacyjnej przed opublikowaniem jakichkolwiek 
oficjalnych informacji na temat Spółki w miejscu ogólnodostępnym;

•  chronić aktywa naszej Spółki;

•  uzyskać uprzednią zgodę Starszy dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej 
przed pozwoleniem reporterom albo analitykom na wizytę w obiekcie;

•  chronić informacje poufne.

Politykę dotyczącą mediów 
społecznościowych można znaleźć w portalu 
dotyczącym Marketingu i komunikacji 
korporacyjnej, a Politykę dotyczącą 
korzystania z Internetu w portalu DMS. Zob. 
także rozdział 3.2.1 Informacje poufne i 
rozdział 3.6 Zgodność z przepisami prawa 
dotyczącymi papierów wartościowych.

3.5 Prowadzimy rzetelne zapisy w księgach i 
rejestrach.
•  Staramy się tworzyć wartość poprzez osiąganie znakomitych wyników 

finansowych. Zawsze musimy przedstawiać szczere, rzetelne i kompletne 
informacje finansowe, rygorystycznie przestrzegać ogólnie przyjętych 
zasad rachunkowości (generally accepted accounting principles, 
„GAAP”) oraz stosować odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznej 
i procesy, aby zapewnić, że cała rachunkowość i sprawozdawczość 
finansowa są prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami i 
prawidłowo dokumentowane.

•  Odpowiadamy za zapewnienie, że nasze księgi i rejestry nie będą 
zawierać niezgodnych z prawą ani mylących zapisów, poprzez 
angażowanie niezależnych audytorów i zapewnianie, że nasze 
księgi i rejestry są prowadzone zgodnie z wymogami prawnymi i 
obowiązującymi standardami rachunkowości.

•  Nie utrzymujemy żadnych nieujawnionych albo niezarejestrowanych 
funduszy spółki w żadnym celu.

•  Płatności przyznajemy wyłącznie w przypadku występowania stosownej, 
kompletnej i rzetelnej dokumentacji pomocniczej i zgody.

W razie przekonania, że doszło do sfałszowania, nieprawidłowej 
zmiany albo zniszczenia jakiejkolwiek dokumentacji działalności albo 
jakiegokolwiek rachunku Flex, należy niezwłocznie skontaktować się 
z Działem Prawnym albo skorzystać z innego z naszych sposobów 
zgłaszania. Nie będziemy tolerować tego rodzaju działań. Politykę 

dotyczącą przechowywania 
dokumentacji przedsiębiorstwa można 
znaleźć w Portalu do zarządzania 
dokumentacją spółki.
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3.6 Przestrzegamy wszystkich przepisów prawa 
dotyczących papierów wartościowych.
•  Zgodnie z decyzją kadry kierowniczej terminowo przedstawiamy pełne, 

uczciwe, rzetelne i zrozumiałe informacje do ogólnej wiadomości 
inwestorów z zastrzeżeniem przepisów prawa dotyczących papierach 
wartościowych.

•  Przestrzegamy uregulowań dotyczących rzetelnego ujawniania 
informacji, które zabraniają selektywnego ujawniania istotnych 
informacji niedostępnych publicznie (np. posiadaczom papierów 
wartościowych albo analitykom finansowym).

•  Działamy uczciwie w zakresie rynków papierów wartościowych i 
wdrożyliśmy politykę dotyczącą obrotu papierami wartościowymi na 
podstawie informacji poufnych, której wymagania są następujące:

-  Nie wolno prowadzić obrotu papierami wartościowymi Flex, kiedy 
zna się istotne informacje niedostępne publicznie na temat Flex. 
Zakaz ten obowiązuje również w przypadku transakcji dotyczących 
papierów wartościowych innych spółek notowanych na giełdzie, na 
których temat uzyska się istotne informacje niedostępne publicznie 
podczas pracy w Flex. „Istotne informacje” mają szeroką definicję 
i obejmują wszelkie informacje, które nie zostały podane do 
wiadomości publicznej oraz które kierujący się zdrowym rozsądkiem 
inwestor uznałby za ważne przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
kupna, sprzedaży albo zatrzymania papierów wartościowych. Każda 
informacja, w przypadku której zasadnie można by oczekiwać, 
że miałaby wpływ na cenę papierów wartościowych, jest istotna. 
Istotne informacje mogą być pozytywne albo negatywne. Nie da 
się zdefiniować wszystkich kategorii istotnych informacji, dlatego w 
razie wątpliwości należy traktować wszelkie informacje niedostępne 
publicznie albo poufne jako istotne i skontaktować się z Działem 
Prawnym przed przeprowadzeniem jakichkolwiek transakcji 
związanych z papierami wartościowymi.

-  Nie wolno przekazywać istotnych informacji 
niedostępnych publicznie (wskazówek) innym 
osobom, które mogą prowadzić obrót papierami 
wartościowymi Flex (albo innymi papierami 
wartościowym w obrocie giełdowym) na podstawie 
tych informacji. Nie wolno zlecać innej osobie, 
aby prowadziła dla Państwa obrót papierami 
wartościowymi Flex (albo innymi papierami 
wartościowym w obrocie giełdowym) na podstawie 
tych informacji.

-  Nie wolno prowadzić transakcji na instrumentach 
pochodnych, takich jak obrót instrumentami 
opartymi na ryzku stóp procentowych czy pozycjami 
związanymi z przyszłą ceną papierów wartościowych 
Flex, np. w drodze „opcji sprzedaży”, „opcji kupna” 
czy „sprzedaży krótkiej” i nie należy prowadzić 
transakcji zabezpieczających z wykorzystaniem 
papierów wartościowych Flex ani wykorzystywać 
takich papierów jako zabezpieczenia w przypadku 
rachunków depozytu zabezpieczającego czy 
kredytów.

-  W przypadku osób posiadających istotne informacje 
niedostępne publicznie w momencie, gdy przestaną 
być członkiem zarządu, dyrektorem, pracownikiem, 
doradcą albo wykonawcą Spółki, powyższe 
wymagania obowiązują do czasu, gdy informacje te 
staną się ogólnodostępne albo nie będą już istotne.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce 
dotyczącej obrotu papierami wartościowymi na 
podstawie informacji poufnych w części portalu DMS 
dotyczącej Działu Prawnego albo uzyskać w drodze 
konsultacji z Działem Prawnym.

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO I  ETYKI   |  23

https://flextronics365.flextronics.com/dms/legal/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/dms/legal/lgl/Compliance/Insider%20Trading/Flex%20Insider%20Trading%20Policy%20(revJ).pdf&action=default
https://flextronics365.flextronics.com/dms/legal/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/dms/legal/lgl/Compliance/Insider%20Trading/Flex%20Insider%20Trading%20Policy%20(revJ).pdf&action=default
https://flextronics365.flextronics.com/dms/legal/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/dms/legal/lgl/Compliance/Insider%20Trading/Flex%20Insider%20Trading%20Policy%20(revJ).pdf&action=default
mailto:ask.legal%40flex.com?subject=


4
Uczciwość wobec 
naszych klientów i 
partnerów biznesowych
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4.1 Stosujemy odpowiedzialne praktyki 
sprzedażowe i marketingowe.
Postępujemy odpowiedzialnie i zapewniamy, że nasze materiały 
promocyjne, sprzedażowe i marketingowe zawierają zgodne z 
prawdą oświadczenia na temat Flex, naszych usług i produktów, które 
wytwarzamy.

4.2 Konkurencję na rynku prowadzimy w 
sposób uczciwy.
•  Przepisy dotyczące ochrony konkurencji i przepisy antymonopolowe 

mają na celu zachęcanie do swobodnej i uczciwej konkurencji oraz jej 
ochronę. Promujemy silną konkurencję i nie tolerujemy nieuczciwych 
praktyk biznesowych.

•  Nasi członkowie zarządu, dyrektorzy i pracownicy postępują uczciwie 
z naszymi klientami, dostawcami, konkurentami i ich pracownikami. 
Nie uzyskujemy nieuczciwej przewagi w drodze manipulacji, ukrywania 
faktów, nadużycia informacji zastrzeżonych, niezgodnego z prawdą 
przedstawiania istotnych faktów czy jakichkolwiek innych praktyk 
związanych z nieuczciwym postępowaniem.

•  Informacje na temat działań innych podmiotów gromadzimy w sposób 
zarówno zgodny z prawem, jak i uczciwy.

•  Nie współpracujemy z konkurentami; chociaż możemy czasem 
przystępować do stowarzyszeń branżowych albo uczestniczyć w 
analizach porównawczych czy innych podobnych działaniach, 
możemy to robić wyłącznie za zgodą Działu Prawnego. W szczególności 
nigdy nie wolno omawiać niżej wymienionych kwestii z osobami spoza 
Flex bez zgody Działu Prawnego:

-  cenniki lub polityki ustalania cen, warunki sprzedaży, koszty, plany 
marketingowe albo strategiczne, wysokość produkcji;

-  informacje zastrzeżone lub poufne;

-  ewentualne fuzje i przejęcia, spółki joint venture czy inne formy 
współpracy;

-  bojkoty;

-  alokacja klientów, produktów, usług, sprzedaży, dostaw lub terytoriów;

-  umowy na wyłączność;

-  określone ograniczenia dotyczące dostawców bądź klientów albo 
umowy wiązane z dostawcami bądź klientami;

-  jakiekolwiek inne konkretne warunki jakichkolwiek umów zawartych z 
dostawcą bądź klientem.

W razie pytań dotyczących tego, czy należy udostępnić nasze informacje 
albo wykorzystać informacje na temat jednego z naszych konkurentów, 
proszę zasięgnąć porady w Dziale Prawnym. Politykę dotyczącą 
przepisów antymonopolowych i ochrony konkurencji można znaleźć w 
części portalu DMS dotyczącej Działu Prawnego.
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4.3 Chronimy informacje i mienie  
podmiotów zewnętrznych.
•  Chronimy informacje poufne, które udostępnią nam nasi klienci i 

partnerzy biznesowi, i nie udostępniamy tych informacji żadnym 
osobom ze Spółki ani spoza niej, które nie mają prawa wynikającego 
z przepisów prawa albo postanowień umowy ani zgodnej z prawem 
potrzeby biznesowej, aby posiadać takie informacje.

•  Stosujemy proaktywne środki w celu ochrony informacji i mienia 
naszych klientów, dostawców i partnerów biznesowych.

•  Korzystamy z oprogramowania stworzonego przez inne spółki, ale 
nie sporządzamy bezprawnych kopii, nie odsprzedajemy ani nie 
przekazujemy takiego oprogramowania bez pozwolenia na mocy 
obowiązujących umów licencyjnych. Należy spodziewać się, że spółka 
Flex może sprawdzać Państwa komputery i inne urządzenia, aby 
zweryfikować, czy zainstalowano na nich wyłącznie zatwierdzone i 
objęte licencją oprogramowanie.

Politykę dotyczącą praw autorskich do oprogramowania, Politykę 
dotyczącą użytkowników końcowych i Politykę Flex dotyczącą korzystania 
z Internetu można znaleźć w portalu Działu IT. Zob. rozdział 3.6 Kodeksu, 
Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi papierów wartościowych.
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4.4 Postępujemy uczciwie podczas prowadzenia 
współpracy biznesowej z podmiotami rządowymi.
•  Przy pracy z podmiotami rządowymi postępujemy szczerze i uczciwie, a w 

przypadku podmiotów zewnętrznych utrzymujących stosunki z podmiotami 
rządowymi w naszym imieniu prowadzimy badania due diligence.

•  Zachowujemy dbałość przy przygotowywaniu i prowadzeniu dokumentacji 
związanej z zamówieniami rządowymi.

•  Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa i regulacji, które mają 
zastosowanie w przypadku zamówień rządowych, a także przestrzegamy 
warunków wszelkich umów zawartych z podmiotami rządowymi. Dział 
Prawny musi zweryfikować i zatwierdzić wszelkie umowy zawierane z 
jakimkolwiek podmiotem rządowym.

•  Nie wolno oferować, obiecywać ani wręczać żadnych korzyści 
majątkowych żadnym urzędnikom państwowym ani pracownikom spółki 
bądź agencji stanowiącej własność państwa albo kontrolowanej przez 
państwo w celu niewłaściwego uzyskania albo utrzymania zamówienia 
ani w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na podejmowanie 
decyzji dotyczących Flex, a także nie korzystamy z usług jakichkolwiek 
podmiotów zewnętrznych (takich jak doradca, przedstawiciel czy partner 
biznesowy), aby zrobiły to dla Flex. Obowiązują rygorystyczne przepisy 
prawa dotyczące zapewniania upominków, w tym posiłków, zaproszeń 
na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, transportu i zakwaterowania, 
urzędnikom państwowym i pracownikom sektora publicznego. Bez uzyskania 
uprzedniej zgody Działu Prawnego nie zapewniamy upominków ani 
korzyści majątkowych urzędnikom państwowym ani pracownikom sektora 
publicznego ani też członkom ich rodzin w związku z działalnością Spółki.

W przypadku zapytań albo żądań ze strony podmiotu rządowego trzeba 
niezwłocznie skontaktować się z zespołem prawnym Flex, aby określić, 
jak należy odpowiedzieć. Zob. Kodeks, rozdział: 6.2 Zakaz dotyczący 
łapownictwa bądź nielegalnych prowizji, rozdział 5.2 Praktyki dotyczące 
zamówień i rozdział 3.3 Otrzymywanie upominków i zaproszeń na biznesowe 
wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. Politykę antykorupcyjną można znaleźć w 
części portalu DMS dotyczącej Działu Prawnego.
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5
Uczciwość w 
naszym globalny 
łańcuchu dostaw
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5.1 Współpracujemy z odpowiedzialnymi 
dostawcami i partnerami biznesowymi.
•  Dostawców wybieramy na podstawie kwalifikacji i kryteriów 

merytorycznych.

•  Budujemy silne relacje służbowe z dostawcami, którzy zapewniają 
nadrzędną jakość, doskonałe usługi oraz konkurencyjne ceny i 
przestrzegają standardów naszej Spółki dotyczących kwestii umownych 
i prawnych, prywatności oraz etycznego prowadzenia działalności.

• Jesteśmy jednym z założycieli i aktywnym członkiem stowarzyszenia 
Responsible Business Alliance (RBA, Stowarzyszenie na rzecz 
Odpowiedzialnego Prowadzenia Działalności) i wymagamy od 

naszych dostawców, aby przestrzegali wymogów RBA, w tym 
praktyk związanych z bezpieczeństwem w zakresie naszego 
łańcucha dostaw.

•  Zobowiązujemy się do nabywania i wykorzystywania wyłącznie 
materiałów pochodzących z odpowiednich i stosownie 
zatwierdzonych źródeł.

•  W ramach Programów dotyczących Bezpieczeństwa w zakresie 
łańcucha dostaw prowadzimy kontrole usługodawców w naszym 
łańcuchu dostaw pod kątem wywiązywania się z zobowiązań 
dotyczących bezpieczeństwa i zobowiązań umownych.

W przypadku podejrzeń, że dostawca postępuje w sposób niezgodny 
z tymi oczekiwaniami, należy skontaktować się Infolinią ds. etyki, albo 
skorzystać z jednego z naszych sposobów zgłaszania, które zostały 
wymienione w rozdziale 1.2 Kodeksu, aby przekazać swoje wątpliwości.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/pl/gui/17667/index.html


5.2 Stosujemy uczciwe praktyki  
dotyczące zamówień.
•  Flex tworzy wartość dla klientów poprzez kompetentne i szybkie 

opracowywanie produktów, wysoką wydajności, wysoką jakość, 
elastyczność i konkurencyjność w zakresie kosztów.

•  Stosunki Flex z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi opierają 
się na roztropnych decyzjach biznesowych i uczciwym postępowaniu.

•  Stosujemy uczciwą i przejrzystą procedurę przetargową opartą na 
zasadach konkurencyjnych, a także praktyki dotyczące zamówień 
zgodne z naszymi globalnymi politykami dotyczącymi pozyskiwania 
zasobów i odpowiednimi politykami obowiązującymi w poszczególnych 
placówkach.

•  Przy wykonywaniu czynności związanych z zamówieniami nie 
proponujemy ani nie wręczamy łapówek, nielegalnych prowizji 
ani korzyści majątkowych, w tym upominków czy zaproszeń na 
wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, dostawcom, klientom ani partnerom 
biznesowym w celu niewłaściwego kontrolowania ich działań bądź 
decyzji.

W przypadku podejrzeń, że dostawcę wybrano w sposób niezgodny 
z praktykami albo politykami naszej Spółki w zakresie zamówień albo 
podejrzeń, że w procesie wyboru dostawcy doszło do niewłaściwego 
faworyzowania, należy skontaktować się Infolinią ds. etyki albo skorzystać 
z jednego z naszych sposobów zgłaszania, które zostały wymienione w 
rozdziale 1.2 Kodeksu, aby przekazać swoje wątpliwości.

Przewodnik po praktykach w zakresie zakupów, Politykę dotyczącą 
wybierania dostawców i zarządzania dostawcami, Globalny proces 
gospodarki odpadami oraz Globalną politykę dotyczącą zamówień i 
łańcucha dostaw można znaleźć w portalu dotyczącym Globalnych 
zamówień i łańcucha dostaw. Zob. także Kodeks, rozdział: 6.2 Zakaz 
dotyczący łapownictwa bądź nielegalnych prowizji i rozdział 3.3 
Otrzymywanie upominków i zaproszeń na biznesowe wydarzenia 
kulturalno-rozrywkowe.
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6
Uczciwość w obrębie 
naszych społeczności na 
całym świecie
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Jako spółka odpowiedzialna społecznie postępujemy odpowiedzialnie, 
prowadzimy działalność w bezpieczny sposób i przygotowujemy 
się na nagłe przypadki, które mogą wystąpić. Działamy również na 
rzecz społeczności w drodze wsparcia dla organizacji edukacyjnych, 
społecznych i charytatywnych oraz współpracy z takimi organizacjami.

6.1 Jesteśmy zaangażowani w ochronę 
środowiska.
•  Flex stosuje stabilną strategię w zakresie ochrony środowiska w celu 

zapewnienia, że koncentrujemy się na wytwarzaniu produktów 
zgodnych z zasadami ochrony środowiska z wykorzystaniem 
procesów produkcyjnych zgodnych z takimi zasadami i dostawców 
przestrzegających tych zasad.

•  Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów prawa i 
regulacji dotyczących ochrony środowiska, aby chronić środowisko 
naturalne, oszczędzać energię i zasoby naturalne oraz zapobiegać 
zanieczyszczeniom poprzez zastosowanie odpowiednich praktyk w 
zakresie zarządzania i technologii.

•  Przestrzegamy globalnych i miejscowych wymogów regulacyjnych 
dotyczących wykorzystywania, przechowywania, emisji i usuwania 
materiałów niebezpiecznych wykorzystywanych w naszych procesach 
produkcyjnych.

•  Przestrzegamy globalnych regulacji dotyczących substancji 
niebezpiecznych w produktach, materiałach i elementach, za które 
odpowiadamy.

•  Monitorujemy kwestię naszej zgodności z tymi przepisami w celu 
utrzymania statusu spółki odpowiedzialnej społecznie we wszystkich 
społecznościach na całym świecie, gdzie prowadzimy swoją 
działalność. Ponadto regularnie weryfikujemy nasze praktyki i 
procedury, aby uwzględnić zmieniające się okoliczności i nieprzerwanie 
poprawiać nasze wyniki.

•  Sprawozdanie Flex dotyczące zrównoważonego rozwoju można znaleźć 
w portalu dotyczącym Odpowiedzialności społecznej.
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•  Nie prosimy o łapówki ani nielegalne prowizje, a także nie żądamy, ani 
nie przyjmujemy ich.

•  Nie proponujemy ani nie wręczamy łapówek, nielegalnych prowizji ani 
korzyści majątkowych, w tym upominków czy zaproszeń na wydarzenia 
kulturalno-rozrywkowe, dostawcom, klientom ani partnerom biznesowym 
w celu niewłaściwego kontrolowania ich działań bądź decyzji, przy 
czym nie korzystamy również z usług pośredników zewnętrznych (takich 
jak przedstawiciele, doradcy, dystrybutorzy czy partnerzy biznesowi), 
aby zrobili to dla Flex.

„Łapówka” to każda korzyść majątkowa, w tym środki pieniężne, upominki, 
zaproszenia na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe czy uprzejmości 
biznesowe, wręczana z zamiarem wywarcia niewłaściwego wpływu 
na działania albo decyzje innej osoby, uzyskania albo utrzymania 
zamówienia, albo uzyskania nieuczciwej przewagi biznesowej.

„Nielegalna prowizja” to zapłacenie środków pieniężnych albo 
przekazanie korzyści majątkowej w nagrodę za przyznanie zamówienia 
albo zapewnienie niewłaściwej przewagi biznesowej.

Politykę antykorupcyjną można znaleźć w części portalu DMS dotyczącej 
Działu Prawnego. Zob. również Kodeks, rozdział: 3.3 Otrzymywanie 
upominków i zaproszeń na biznesowe wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, 
rozdział 4.4 Prowadzenie współpracy biznesowej z podmiotami rządowymi 
i rozdział 5.2 Praktyki dotyczące zamówień.

6.2 Nikomu nie proponujemy ani nie wręczamy 
łapówek ani nielegalnych prowizji.
•  Zabraniamy łapownictwa, nielegalnych prowizji i niewłaściwych płatności 

w jakiejkolwiek postaci, zapewnianych komukolwiek.

•  Przestrzegamy przepisów amerykańskiej Ustawy o zagranicznych 
praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), brytyjskiej 
Ustawy antykorupcyjnej z 2010 r. i obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących przeciwdziałania łapownictwu i korupcji we wszystkich 
krajach, w których prowadzimy swoją działalność.

•  Nie wolno nikomu, w tym urzędnikom państwowym, proponować, 
obiecywać ani wręczać żadnych korzyści majątkowych (takich jak 
środki pieniężne lub ekwiwalenty środków pieniężnych czy podróż w 
celach innych niż służbowe) w celu niewłaściwego uzyskania albo 
utrzymania zamówienia albo wywarcia niewłaściwego wpływu na 
podejmowanie decyzji dotyczących Flex, przy czym nie wolno też korzystać 
z usług jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych (takich jak doradcy, 
przedstawiciele czy partnerzy biznesowi), aby zrobiły to w imieniu Flex.

•  Zapewniamy uzasadnione upominki i zaproszenia na imprezy kulturalno-
rozrywkowe zgodne z praktykami branżowymi i praktykami stosowanymi 
w poszczególnych krajach, jednak nie zapewniamy takich upominków 
ani zaproszeń na imprezy kulturalno-rozrywkowe, jeżeli miałyby one w 
jakikolwiek sposób zobligować osobę otrzymującą je albo sprawiać pozory 
takiego zobligowania. Nie wolno zapewniać upominków niezgodnych 
z przepisami obowiązującego prawa albo polityką spółki osoby 
otrzymującej.

•  Nie wolno zapewniać żadnych zaproszeń na imprezy kulturalno-
rozrywkowe, które mogłyby prowadzić do ośmieszenia Spółki, co obejmuje 
formy rozrywki o charakterze upokarzającym albo stanowiącym nadużycie.

•  Od wszystkich podmiotów zewnętrznych zatrudnianych przez Flex 
wymagamy przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów 
antykorupcyjnych i standardów Spółki dotyczących uczciwości.

•  Nie wolno podejmować żadnych decyzji biznesowych z dostawcami, 
klientami ani innymi partnerami biznesowymi w oparciu o jakiekolwiek 
korzyści osobiste, które zaproponowano albo wręczono Państwu w sposób 
bezpośredni albo pośredni.
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6.3 Nie bierzemy udziału w działaniach 
związanych z praniem pieniędzy ani 
terroryzmem.
Zobowiązujemy się do unikania wykorzystania zasobów Flex w celach 
związanych z praniem pieniędzy, które stanowi usiłowanie ukrycia 
wpływów pieniężnych z działalności przestępczej w celu sprawienia, 
że takie wpływy pieniężne będą wyglądały na właściwe i zgodne z 
prawem. W tym celu nie przyjmujemy płatności od żadnych podmiotów 
niebędących stroną transakcji, która zgodnie z prawem może dokonać 
płatności.

Nie wykorzystujemy aktywów Flex do wspierania terroryzmu czy działań 
związanych z terroryzmem.

6.4 Przed dokonaniem darowizny na 
cele charytatywne albo polityczne albo 
zaangażowaniem się w działania lobbingowe 
w imieniu Flex uzyskujemy zgodę.
•  Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody nie wolno wykorzystywać 

funduszy Flex w celu dokonania jakiegokolwiek rodzaju darowizny na 
cele polityczne na rzecz jakiegokolwiek kandydata na urząd polityczny 
albo osoby zajmującej jakiekolwiek stanowisko w rządzie. „Darowizny na 
cele polityczne” obejmują bezpośrednie i pośrednie płatności, pożyczki, 
zaliczki, depozyty, upominki w formie pieniężnej albo jakiekolwiek 
usługi. Obejmują one również składki, członkostwo, bilety, zakupienie 
przestrzeni reklamowej, opłacenie wydatków albo wynagrodzenia 
pracowników organizacji politycznej, kandydata albo urzędnika 
państwowego.

•  Można dokonywać wszelkich wybranych przez nas darowizn na cele 
polityczne przy wykorzystaniu naszych własnych środków i czasu.

• Przed zaangażowaniem się w jakiekolwiek działania lobbingowe w 
imieniu Spółki uzyskujemy uprzednią zgodę Działu Prawnego.

6.5 Przestrzegamy przepisów prawa 
dotyczących handlu międzynarodowego.

6.5.1 Import i eksport

•  Jako importer rzetelnie opisujemy i klasyfikujemy towary oraz określamy 
ich wartość i kraj pochodzenia. Przestrzegamy również miejscowych 
opłat celnych i innych przepisów prawa i regulacji dotyczących importu 
ustanowionych przez podmioty rządowe.

•  Jako eksporter przestrzegamy przepisów prawa obowiązujących 
w kraju, z którego wysyłamy nasz produkty gotowe, elementy albo 
technologię, a także przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych 
niezależnie od kraju, z którego dokonywana jest wysyłka.

6.5.2 Bojkoty i kraje objęte ograniczeniami

•  Nie współpracujemy z krajami ani osobami objętymi zakazami, 
jak również nie współpracujemy w żaden sposób w zakresie 
nieusankcjonowanych, zagranicznych bojkotów krajów.

Więcej informacji na temat Zgodności z przepisami dotyczącymi handlu 
światowego można znaleźć w portalu dotyczącym Handlu światowego.
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Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Codziennie każdy z nas staje przed wyzwaniami i musi podejmować trudne decyzje. Każdy z nas odpowiada 
za podejmowanie właściwych decyzji i wspieranie Flex w spełnianiu podjętego zobowiązania do uczciwego 
i szczerego postępowania. Od każdego z członków zarządu, dyrektorów i pracowników Flex oczekuje się 
przestrzegania Kodeksu postępowania biznesowego i etyki oraz współpracy w ramach wewnętrznych 
czynności wyjaśniających dotyczących rzekomych naruszeń. Naruszenia mogą nieść ze sobą konsekwencje 
wobec spółki Flex oraz jej członków zarządu, dyrektorów i pracowników, w tym:

•  utratę zamówień i przewagi konkurencyjnej oraz utratę pracy;

•  postępowanie dyscyplinarne, włącznie z rozwiązanie stosunku pracy czy innego powiązania ze Spółką, 
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i politykami Spółki;

•  skierowanie sprawy do organów porządkowych i wszelkie inne stosowne działania naprawcze;

•  konsekwencje mogą zostać wyciągnięte wobec każdego, kto dopuści się niewłaściwego postępowania, 
i wobec każdego pracownika, który zatwierdzi niewłaściwe postępowanie, nie podejmie uzasadnionych 
działań, aby zapobiec niewłaściwemu postępowaniu, o którym wie, albo dopuści się działań odwetowych 
wobec osoby, która w dobrej wierze zgłosi ewentualne naruszenie naszego Kodeksu albo naszych polityk.

Politykę dotyczącą działań naprawczych i dyscyplinarnych oraz postępowania można znaleźć w części 
„Polityki i wytyczne Działu Kadr” w portalu Działu Kadr.

Flex zdecydowanie zachęca swoich pracowników do zgłaszania wszelkich przypadków domniemanego 
naruszenia polityki spółki przy użyciu sposobów zgłaszania opisanych w niniejszym Kodeksie. W przypadku 
uzyskania informacji albo posiadania powodów, aby sądzić, że spółka Flex, którykolwiek z jej członków 
zarządu, dyrektorów albo pracowników bądź którakolwiek z osób działających w imieniu Flex dopuściła się 
naruszenia Kodeksu postępowania biznesowego i etyki albo przepisów prawa, należy niezwłocznie zgłosić 
sprawę przy użyciu sposobów zgłaszania opisanych w rozdziale 1.2. Jak zauważono powyżej, zaniedbanie 
tego może narazić Państwa na poważne konsekwencje.
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Wszystko co robimy we Flex opiera się na 
kulturze etyki, uczciwości i nadrzędnych wyników. 
Nasz Kodeks postępowania biznesowego i 
etyki to przewodnik, który pomaga nam zawsze 
postępować właściwie w każdym miejscu, w 
którym prowadzimy działalność.




