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Wiadomość od naszego Dyrektora generalnego
Nasz Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego objaśnia podstawowe normy i zasady, według których 
działamy. Stanowi on fundament naszej kultury uczciwości i zaangażowania na rzecz dokonywania 
właściwych wyborów, który pozwala budować zaufanie w ramach naszych firm oraz wśród naszych 
klientów, partnerów biznesowych, pracowników i udziałowców.

Kodeks opisuje, w jaki sposób powinniśmy zachowywać się w miejscu pracy i na rynku oraz podkreśla 
zaangażowanie firmy na rzecz środowiska i społeczności, w ramach których działamy. Dlatego tak 
ważne jest, aby poświęcić chwilę czasu na zapoznanie się z Kodeksem i zastanowić się, w jaki sposób 
dotyczy on Twojej osoby i Twojej pracy.

Na barkach naszych liderów i menedżerów spoczywa szczególna odpowiedzialność za bycie wzorami 
do naśladowania w odniesieniu do zasad Kodeksu. Do ich obowiązków należy również niesienie pomocy 
pracownikom w ich organizacjach w zakresie zrozumienia i przestrzegania standardów etycznych 
opisanych w Kodeksie. Menedżerowie powinni przeprowadzać okresowe rozmowy ze swoimi zespołami 
na temat Kodeksu oraz sposobu, w jaki wyznacza on codzienne operacje i interakcje. Menedżerowie 
powinni również korzystać z Kodeksu w celu sprawowania nadzoru nad działalnością firmy. 

W razie pytań dotyczących Kodeksu lub jego zastosowania należy skontaktować się ze swoim 
przełożonym, działem zasobów ludzkich, prawnikiem firmy, przedstawicielem komisji ds. zgodności dla 
Twojej firmy lub skorzystać z funkcji Zadaj pytanie w ramach RELX Integrity Line. 

Zachęcam także do zgłaszania wszelkich sytuacji, co do których istnieje podejrzenie naruszenia 
postanowień zawartych w Kodeksie. Istnieje wiele sposobów dzielenia się swoimi wątpliwościami 
dotyczącymi potencjalnych naruszeń Kodeksu lub innych powiązanych zasad. Nie tolerujemy 
podejmowania działań odwetowych wobec osób zgłaszających swoje wątpliwości. 

Przestrzeganie najwyższych standardów etycznych leży u podstaw naszej reputacji jako szanowanego 
członka globalnej społeczności biznesowej. Jestem przekonany, że dzięki Kodeksowi, który będzie 
służyć nam za przewodnik, będziemy mogli dalej rozwijać naszą kulturę uczciwości oraz spełniać 
wysokie standardy, które wyznaczyliśmy sobie, jak i naszym firmom. 

Dziękuję.

Erik Engstrom
Dyrektor generalny

Drodzy Współpracownicy!

W RELX czerpiemy niezwykłą dumę z naszych produktów 
i usług oraz zaangażowania firmy na rzecz naszych 
klientów i społeczności, w ramach których żyjemy 
i pracujemy. Możemy się również pochwalić naszą kulturą 
uczciwości i wysokimi standardami etycznymi, które 
stanowią fundament naszej działalności.
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Nasze zobowiązanie do dokonywania właściwych 
wyborów (Do the Right Thing)

Zobowiązujemy się do osiągania naszych celów biznesowych w sposób przejrzysty, uczciwy 
i etyczny oraz w oparciu o zasady.  Uczciwe prowadzenie działalności jest głęboko zakorzenione 
w kulturze naszej firmy. Zawsze dążymy do dokonywania właściwych wyborów.

Dokonywanie właściwych wyborów oznacza, że

Jako pracownicy będziemy:

n     Uczciwi w naszych relacjach z innymi.
n     Szanować innych współpracowników.
n     Rozważać, analizować i, jeśli to konieczne, prosić o wskazówki przed podejmowaniem dalszych działań.
n     Działać zgodnie z prawem i zasadami firmy.
n     Odważnie opowiadać się za tym, co słuszne.

Jako organizacja będziemy:

n     Zapewniać zasady, szkolenia i zasoby, które będziemy wykorzystywać do prowadzenia naszej działalności.
n     Tworzyć kulturę, w której każdy może swobodnie zadawać pytania, zabierać głos i zgłaszać swoje 

wątpliwości.
n     Wysłuchiwać obaw w przypadku ich zgłaszania oraz reagować na nie w uczciwy i terminowy sposób.
n     Gwarantować wszystkim osobom zgłaszającym swoje wątpliwości brak działań odwetowych.
n     Oczekiwać od wszystkich tych samych standardów zachowania – niezależnie od stanowiska w firmie.

W ramach naszego zobowiązania do kierowania się kulturą uczciwości będziemy:

n     Stosować się do Zasad działania i zarządzania firmą RELX.
n     Wspierać program ONZ „Global Compact” – dobrowolną inicjatywę biznesową mającą celu ochronę praw 

człowieka oraz sprawiedliwych i niedyskryminujących praktyk pracy, promowanie ochrony środowiska,  
jak również eliminację korupcji.

n     Dążyć do prowadzenia interesów z klientami, dostawcami i interesariuszami, którzy postępują w sposób 
etyczny oraz zgodnie z naszymi wartościami dotyczącymi integracji i różnorodności. 

Zgłaszanie wykroczeń  
i dochodzenia...

Ochrona naszych  
interesów i aktywów

Relacje z naszymi  
partnerami... 

Kodeks Etyki i  
Postępowania... 1 Nasze relacje 

z rządami
Szanowanie naszych 
współpracowników...

Zasoby



Nasz Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Jakie są moje obowiązki związane z Kodeksem?

• Przeczytanie go i zrozumienie, w jaki sposób odnosi się on do Twojej 
pracy.

• Przestrzeganie reguł dot. zgodności i etyki opisanych w Kodeksie.
• Znajomość oraz przestrzeganie dodatkowych zasad i praw dotyczących 

konkretnej sfery Twojej działalności, lokalizacji lub roli. Gdy kwestia 
omawiana jest zarówno w Kodeksie, jak i w innych mających zastosowanie 
zasadach lub prawie, należy zastosować surowsze wytyczne.

• Zadawanie pytań w przypadku braku pewności, w jaki sposób Kodeks 
odnosi się do konkretnej sytuacji lub decyzji, z którą się mierzysz.

• Zgłaszanie wszelkich naruszeń lub podejrzeń naruszeń, które mogły 
według Ciebie nastąpić. 

Jeśli zarządzasz zespołem, ciążą na Tobie dodatkowe obowiązki, w tym:
• Dawanie przykładu w zakresie prawidłowych zachowań etycznych 

i podejmowania decyzji.
• Przeprowadzanie okresowych rozmów z pracownikami na temat Kodeksu 

i zasad firmy.
• Sprawowanie właściwego nadzoru nad działalnością firmy.
• Czuwanie nad terminowym ukończeniem szkoleń z zakresu etyki 

i zgodności z przepisami.
• Bycie do dyspozycji współpracowników chcących zgłosić swoje obawy.
• Wysłuchiwanie i podejmowanie niezwłocznych działań na podstawie 

otrzymanych zgłoszeń.
• Niepodejmowanie działań odwetowych wobec kogoś, kto zgłosił  

problem – w żadnym przypadku.

Skorzystaj z Zestawu narzędzi etycznego lidera RELX, który pomoże Ci 
realizować te obowiązki.

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego RELX pomoże Ci zrozumieć 
zasady dotyczące zgodności z przepisami i etyki, które mają 
zastosowanie do naszych firm oraz pomoże Ci w kierowaniu się tymi 
zasadami w ramach wykonywanych obowiązków. Kodeks obowiązuje 
wszystkich pracowników, przedstawicieli kadry kierowniczej i członków 
zarządów firm RELX.  

Mimo że Kodeks odzwierciedla nasze zobowiązanie na rzecz 
prowadzenia działalności w sposób etyczny i legalny, nie opisuje 
wszystkich przepisów i zasad, które mogą mieć zastosowanie w danej 
sytuacji. Istnieją też inne zasady dotyczące RELX i specyficznych 
obszarów biznesu oraz lokalne przepisy, które mogą mieć zastosowanie 
do Ciebie i których należy przestrzegać. Jeśli którekolwiek z tych zasad 
lub przepisów są surowsze niż dane postanowienie Kodeksu, należy 
przestrzegać tych bardziej rygorystycznych zasad lub przepisów.

Może też dojść do sytuacji, w której lokalne przepisy będą kolidowały 
z postanowieniami Kodeksu. W takich przypadkach należy przestrzegać 
lokalnego prawa. 

Ponosisz odpowiedzialność za zapoznanie się z Kodeksem i jego 
przestrzeganie oraz etyczne postępowanie w miejscu pracy, jak również 
w ramach prowadzenia działań firmowych. W przypadku naruszenia 
Kodeksu lub innych zasad możesz podlegać procedurze naprawczej 
lub dyscyplinarnej bądź nawet stracić pracę.  Poważne sprawy możemy 
także zgłaszać władzom publicznym prowadzącym postępowania 
prawne.

Rozumiejąc Kodeks i przestrzegając go, stawiając pytania 
oraz zgłaszając wszelkie nielegalne bądź nieetyczne 
zachowania, przyczyniasz się do prowadzenia przez 
nas działalności w sposób uczciwy i zgodnie z wysokimi 
standardami etycznymi oraz do realizacji naszego 
zobowiązania na rzecz działania zgodnego z prawem. 

Zgłaszanie wykroczeń  
i dochodzenia...

Ochrona naszych  
interesów i aktywów

Relacje z naszymi  
partnerami... 

Kodeks Etyki i  
Postępowania... 1 Nasze relacje 

z rządami
Szanowanie naszych 
współpracowników...

Zasoby



RELX i każdy z jej obszarów biznesowych posiada komisje ds. zgodności, 
które wyznaczają kierunek oraz nadzorują kwestie dotyczące zgodności 
z przepisami. Zachęcamy do zadawania pytań i zasięgania porady przed 
podejmowaniem działań.  Możesz kierować pytania dotyczące Kodeksu do 
swojego przełożonego, działu zasobów ludzkich, prawnika firmy, członka 
komisji ds. zgodności lub korzystając z funkcji Zadaj pytanie dostępnej 
w ramach RELX Integrity Line. 

Jeśli będziesz świadkiem potencjalnego nielegalnego lub nieetycznego 
działania lub dowiesz się o takim działaniu, masz obowiązek to zgłosić. 
Więcej informacji o tym, jak i gdzie zgłaszać swoje obawy, patrz „Zgłaszanie 
wykroczeń i dochodzenia w sprawie zgłoszeń”. 

Zabronione są działania odwetowe wobec pracownika, który dokonał 
zgłoszenia w sprawie podejrzenia naruszenia postanowień Kodeksu.   

Kodeks nie jest umową o pracę i nie zmienia warunków żadnej 
obowiązującej umowy o pracę lub istniejącego układu zbiorowego pracy, 
które dotyczą Twojej osoby. Do Zarządu RELX PLC należy ostateczna 
interpretacja Kodeksu. Zarząd może w dowolnym momencie dokonać 
rewizji Kodeksu, z zastrzeżeniem warunków obowiązujących układów 
zbiorowych pracy lub przepisów prawa lokalnego.
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Przewodnik dotyczący etycznego podejmowania decyzji

Oczekujemy, że w obliczu dylematu lub pytania o decyzję 
albo postępowanie każdy pracownik będzie postępować 
zgodnie z duchem Kodeksu i najwyższymi standardami 
etycznymi.

Kiedy stajesz przed dylematem lub pytaniem, miej na względzie 
następujące kwestie: 

n      Czy decyzja lub postępowanie naruszy moją reputację w zakresie etyki 
lub reputację firmy?  

n     Czy decyzja bądź postępowanie może nieść za sobą szkodę, 
zawstydzenie lub upokorzenie współpracownika czy klienta albo 
w sposób niesprawiedliwy niekorzystnie wpłynąć na konkurenta?  

n     Czy decyzja lub postępowanie mogą sprawiać wrażenie nieetycznych lub 
niezgodnych z prawem?  

n      Czy raport z moich działań lub decyzji wyglądałby niekorzystnie, gdyby 
został przedstawiony w wieczornym wydaniu wiadomości lub w mediach 
społecznościowych?  

n     Czy decyzja lub postępowanie sprawia wrażenie niewłaściwego z punktu 
widzenia moralności i etyki?  

n      Czy będę musiał(a) kłamać lub naginać prawdę, aby uzasadnić swoją 
decyzję lub działania?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi „tak”, 
musisz ponownie rozważyć swoje podejście. Jeżeli to konieczne, poproś 
o wskazówki przed podjęciem jakichkolwiek działań.
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Znaczenie składania raportów
Niezwłocznie przeprowadzamy dochodzenie w sprawie podejrzenia naruszenia postanowień Kodeksu. 
Jeśli do niego doszło, podejmujemy odpowiednie działania naprawcze. Stanowi to ważny element naszego 
programu zgodności z Kodeksem, który pomaga nam chronić pracowników, zachować reputację firmy 
i przestrzegać naszych zobowiązań prawnych. 

Odgrywasz kluczową rolę w uczciwym i skutecznym wdrażaniu naszego programu zgodności z przepisami.  
Ważne jest, aby pracownicy zgłaszali swoje obawy lub podejrzenia naruszeń niezależnie od tożsamości 
lub stanowiska podejrzanego sprawcy. W odniesieniu do potencjalnego postępowania o charakterze 
przestępczym, w wielu krajach niezgłoszenie takiej działalności może samo w sobie być uznane za 
przestępstwo.

Jeżeli dowiesz się lub podejrzewasz, że ktokolwiek złamał Kodeks lub w inny sposób działał nieetycznie 
albo nielegalnie, należy niezwłocznie zgłosić swoje wątpliwości kierownikowi, działowi zasobów ludzkich, 
prawnikowi firmy lub członkowi komisji ds. zgodności.   

Naruszenia możesz również zgłaszać w ramach RELX Integrity Line na stronie  
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/pl/gui/27947/index.html lub telefonicznie. 
W większości przypadków zgłoszenia można dokonywać anonimowo za pośrednictwem Integrity Line. 
Mimo że preferujemy, aby przedstawiać swoją tożsamość podczas dokonywania zgłoszenia, zdajemy 
sobie sprawę, że w niektórych sytuacjach możesz chcieć zachować anonimowość. Lokalne przepisy 
mogą dopuszczać zgłoszenia dotyczące tylko określonych tematów lub mogą zakazywać dokonywania 
anonimowych zgłoszeń w ramach Integrity Line. Ograniczenia te określono w Informacjach o ochronie 
prywatności RELX Integrity Line. Zgłoszenia odnośnie do wątpliwych kwestii w zakresie księgowości bądź 
przeprowadzania audytów można przekazywać bezpośrednio do Komisji Audytowej Zarządu RELX.

Zgłaszaj swoje wątpliwości dotyczące podejrzewanych 
naruszeń Kodeksu, prawa lub polityki, wykorzystując 
którykolwiek z kilku kanałów umożliwiających dokonanie 
zgłoszenia, bez obawy przed działaniami odwetowymi.

Łukasz jest świadkiem, jak jego kierownik przyjmuje 
w prezencie kartę o wartości 500 euro od dostawcy. Łukasz 
wie, że łamie to zasady firmy, lecz nie chce mieć problemów ze 
swoim kierownikiem. Co Łukasz powinien zrobić?

Odpowiedź:  Musi zgłosić tę sprawę. Niezależnie od tego, kto jest 
zaangażowany, Twoim obowiązkiem jest zgłaszanie możliwych 
naruszeń naszego Kodeksu. RELX udostępnia liczne kanały 
raportowania i egzekwuje surowe zasady w zakresie zakazu 
stosowania działań odwetowych. Zgłoszenia należy kierować do 
działu zasobów ludzkich, członka komisji ds. zgodności, Twojego 
kierownika (jeżeli nie jest on zaangażowany w niewłaściwe 
zachowanie) lub RELX Integrity Line. Korzystając z Integrity Line, 
masz opcję dokonania anonimowego zgłoszenia.
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Dochodzenia
Badamy zgłoszenia dotyczące podejrzeń naruszeń prawa lub postanowień Kodeksu, w tym 
zgłoszenia anonimowe. Aby zrobić to w odpowiedni i rzetelny sposób, konieczna jest Twoja 
współpraca w trakcie dochodzenia dotyczącego podejrzeń naruszeń i bycie prawdomównym. 

Zgłoszenia podlegające procedurze dyscyplinarnej lub rozpatrywania skarg odrębnego obszaru 
biznesowego lub kraju będą badane zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Poufność
W większości przypadków nie ujawnimy tożsamości nikogo, kto zgłosi podejrzenie naruszenia 
lub kto bierze udział w stosownym dochodzeniu, chyba że pracownik składający raport zgodzi 
się na ujawnienie, gdy ujawnienie będzie wymagane przez prawo, przepisy lub proces prawny albo 
ujawnienie zostanie uznane za konieczne, aby w odpowiedni sposób przeprowadzić dochodzenie 
w danej kwestii. Postępujemy zgodnie z wymogami prawa obowiązującymi w tych krajach 
z większą ochroną poufności.  

Ochrona przed odwetem
Podejmowanie działań odwetowych wobec konkretnej osoby (znane również jako wiktymizacja) 
za dokonanie zgłoszenia zachowania, które według tej osoby stanowi naruszenie postanowień 
Kodeksu, zasad lub prawa albo odwet na osobie z powodu jej pomocy w dochodzeniu samo 
w sobie stanowi naruszenie Kodeksu i może również stanowić przypadek naruszenia prawa.  
Osoby dokonujące zgłoszenia są chronione przed odwetem bez względu na to, czy zgłaszane 
obawy zostaną ostatecznie uznane za uzasadnione. Każdy pracownik, który zostanie uznany za 
winnego podjęcia jakichkolwiek działań odwetowych będzie podlegał procedurze dyscyplinarnej, 
włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.  

Więcej informacji na temat zgłaszania wątpliwości, patrz Zgłaszanie wątpliwości firmy RELX.

Czym jest działanie odwetowe?
Odwet to działanie podjęte przeciwko osobie, która dokonała 
zgłoszenia naruszenia lub niewłaściwego postępowania albo 
która jest zaniepokojona lub zaangażowana w dochodzenie z racji 
dokonania takiego zgłoszenia lub pomocy w dochodzeniu. Odwet 
może przybrać formę podjęcia działań przez kierownika lub 
przełożonego przeciwko pracownikowi, ale może też obejmować 
takie działania podejmowane przez innych pracowników.

Do przykładów działań odwetowych zaliczyć można:
• zwolnienie lub degradację pracownika;
• zmianę zakresu obowiązków służbowych pracownika lub 

harmonogramu pracy;
• przeniesienie pracownika na inne stanowisko lub do innej 

lokalizacji;
• odmowę awansu lub przyznania podwyżki.

Działania odwetowe mogą również przybierać bardziej subtelne 
formy, na przykład:
• izolowanie lub wykluczanie pracownika z wydarzeń firmowych 

lub aktywności społecznych;
• ignorowanie pracownika; 
• dyskredytowanie lub poniżanie pracownika przed innymi.

RELX nie toleruje działań odwetowych, które same w sobie 
stanowią naruszenie postanowień naszego Kodeksu. Zarzuty 
dotyczące działań odwetowych zostaną zbadane. Jeśli potwierdzi 
się stosowanie odwetu, będzie to skutkować postępowaniem 
dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. 

Ochrona naszych  
interesów i aktywów

Relacje z naszymi  
partnerami... 

Kodeks Etyki i  
Postępowania...

Nasze relacje 
z rządami

Szanowanie naszych 
współpracowników...

Zasoby2Zgłaszanie wykroczeń  
i dochodzenia...



Ochrona naszych 
interesów 
i aktywów

W TEJ CZĘŚCI
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Konflikt interesów
Konflikt interesów może nastąpić, gdy zaangażujesz się w czynności lub będziesz mieć interes finansowy, 
które będą odciągać Cię lub ograniczać Twoje pełne, lojalne i terminowe zaangażowanie w pracy albo gdy 
będą one mogły w niewłaściwy sposób wpływać na decyzje, które podejmujesz w ramach wykonywanych 
obowiązków. Należy unikać takich konfliktów. Gdy uznasz, że może zachodzić konflikt albo że istnieje 
wrażenie konfliktu, należy przedyskutować tę sytuację ze swoim kierownikiem lub przedstawicielem 
działu zasobów ludzkich, który może następnie skonsultować się z wyznaczoną dla Twojej firmy komisją 
ds. zgodności. Niektóre oczywiste konflikty mogą zostać rozwiązane po prostu przez ich ujawnienie. Inne 
należy wyeliminować.

Konflikty interesów mogą nastąpić na wiele sposobów. Często występujące przykłady obejmują: 

Zewnętrzne prace, zobowiązania lub przynależności

Gdy pracujesz, pełnisz funkcję dyrektora, świadczysz usługi consultingowe lub podpisujesz umowy na 
zlecenia z inną firmą lub osobą, może wystąpić konflikt interesów lub wrażenie takiego konfliktu. O ile nie 
zezwala na to lokalne prawo, nie możesz angażować się w żadną działalność na własną rękę, dorabianie na 
boku lub prace, które:

n     W sposób negatywny wpływają na jakość bądź ilość pracy, którą wykonujesz dla nas. 
n     Stanowią działanie konkurencyjne dla jednej z naszych firm.
n     Stawiają interesy dostawcy lub klienta, z którymi współpracujesz, ponad interesami RELX. 
n      Sugerują, że sponsorujemy lub wspieramy Twoje zewnętrzne zatrudnienie lub współpracę z inną 

organizacją. 
n     Szkodzą naszej reputacji. 
n     Wykorzystują lub w negatywny sposób wpływają na nasz czas, obiekty, zasoby i zaopatrzenie. 

Unikaj czynności lub interesów finansowych, które 
mogłyby pogarszać Twoje wyniki w pracy bądź ograniczać 
Twoją lojalność wobec RELX czy źle wpływać na decyzje, 
które podejmujesz w naszym imieniu. 
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Udziały w innych przedsiębiorstwach

Nie zezwalamy na posiadanie udziałów własnościowych 
w firmach konkurencyjnych ani firmach będących 
dostawcami lub klientami biznesowymi, z wyjątkiem 
niewielkich inwestycji w spółki notowane w obrocie 
publicznym. 

Inwestowanie lub pożyczanie pieniędzy konkurencji jest 
zakazanym konfliktem interesów. Jest nim także finansowy 
lub zarządczy interes z jednym z naszych klientów lub 
dostawców, z którym współpracujesz Ty lub osoba Ci 
podlegająca.  

Jedynym wyjątkiem od tego zakazu jest to, iż zezwalamy na 
niewielkie inwestycje w akcje firm w obrocie publicznym, 
które są naszymi konkurentami, dostawcami bądź klientami. 
Inwestycja jest „niewielka”, gdy jest w kwocie, która:

n     Nie wpłynie ani nie będzie stwarzać pozorów wpływania 
na Twoje decyzje podejmowane w naszym imieniu, biorąc 
pod uwagę Twoje uprawnienia decyzyjne w zakresie 
naszych relacji z tą firmą, Twoje roczne wynagrodzenie 
czy inne znaczące czynniki.

n     Nie wpłynie na decyzje firmy, w którą zainwestowałeś 
(-aś). 

W żadnym przypadku nie możesz posiadać więcej 
niż 1% wyemitowanych akcji jakiejkolwiek tego typu 
spółki notowanej na giełdzie. Jeśli posiadasz zasoby, 
które przekraczają te limity (lub mają trend zwyżkowy), 
niezwłocznie powiadom swojego kierownika i podejmij 
działania w celu zmniejszenia swojego udziału do wartości 
mniejszej lub równej maksymalnej dozwolonej.

Ograniczenia te nie dotyczą inwestycji poprzez fundusze 
powiernicze, które są dozwolone niezależnie od wartości 
inwestycji. 

Potencjalny konflikt interesów istnieje, gdy Twój 
współmałżonek, partner życiowy lub inny bliski członek 
rodziny pracuje, jest konsultantem lub w inny sposób ma 
udziały finansowe w firmie będącej naszym konkurentem, 
klientem bądź dostawcą, z którym współpracujesz. Musisz 
ujawnić wszelkie takie interesy swojemu kierownikowi lub 
przedstawicielowi działu kadr, który następnie skonsultuje 
się z komisją ds. zgodności biznesowej, aby upewnić się, 
że nie pojawi się niewłaściwa komunikacja lub sprzeczna 
lojalność.

Możliwości korporacyjne

Masz obowiązek realizowania naszych uzasadnionych 
interesów, gdy pojawia się ku temu okazja. Nieodpowiednie 
byłoby odniesienie korzyści osobistej z możliwości, które 
zostaną odkryte dzięki Twojej pozycji lub przy użyciu mienia, 
informacji czy czasu firmy.

Nepotyzm i bliskie relacje osobiste

Konfliktem jest nadzorowanie lub podejmowanie decyzji 
o zatrudnieniu albo zleceniu pracy komuś, kto jest 
krewnym lub z kim jest się w bliskim stosunku osobistym.

RELX nie zabrania zatrudniania lub utrzymywania miejsc 
pracy dla krewnych oraz nie zabrania nawiązywania za 
obopólną zgodą relacji między współpracownikami, o ile 
nie wpływa to na działalność biznesową. Ważne jest jednak 
zagwarantowanie, aby na osoby, pozornie i w rzeczywistości, 
nie miało wpływu istnienie bliskich osobistych relacji. 
Nie możesz bezpośrednio nadzorować, negocjować, 
zatwierdzać ani w inny sposób uczestniczyć w decyzjach 
dotyczących zatrudniania, utrzymywania stanowiska, 
awansowania, zaangażowania umownego, wynagrodzenia 
lub jakichkolwiek innych warunków zatrudnienia 
współmałżonka, partnera, członków najbliższej rodziny lub 

jakiejkolwiek osoby, z którą masz bliskie relacje osobiste. 
Bliskie więzy osobiste dotyczą także innych relacji (krewni, 
przyjaciele, związki uczuciowe lub bliskie osoby), które 
mogłyby wpłynąć na Twój obiektywizm lub sprawiać takie 
wrażenie.

Żaklina jest członkiem komisji odpowiedzialnej 
za ocenę i dobór dostawców różnych materiałów 
i usług. Ma świadomość tego, że inny członek 
komisji jest bliskim przyjacielem jednego 
z branych pod uwagę sprzedawców. Czy stanowi to 
konflikt interesów? 

Odpowiedź:  Tak. Bliskie relacje osobiste 
prawdopodobnie wpłyną lub będą sprawiać 
wrażenie wpływania na członka komisji przy ocenie 
potencjalnych dostawców. Współpracownik Żakliny 
powinien poinformować o wystąpieniu konfliktu 
interesów i nie brać udziału przy dokonywaniu oceny.
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Postępowanie z naszym mieniem i informacjami

Z naszym mieniem i informacjami musisz obchodzić się 
w sposób odpowiedzialny, bez niewłaściwego wykorzystywania 
czy marnotrawstwa.  Nasze aktywa mają na celu pomóc 
Ci w osiągnięciu celów Twojej indywidualnej pracy, jak 
również naszych ogólnych celów korporacyjnych. Nie będziemy 
tolerować nielegalnego, nieostrożnego lub niewłaściwego 
wykorzystania mienia lub informacji stanowiących własność 
firmy.

Zarządzanie dokumentacją firmy

Dokumentacja musi być dokładna, kompletna i terminowa oraz przechowywana zgodnie z Zasadami 
zarządzania dokumentacją oraz z Harmonogramem archiwizacji dokumentacji RELX, jak również 
wymaganiami dotyczącymi terminów niszczenia dokumentacji.

Przygotowywanie dokumentacji
Rzetelność naszych ksiąg i dokumentacji jest ważnym elementem naszej wiarygodności. Liczymy, że 
będziesz prowadzić księgi rachunkowe i dokumentację, które w sposób prawidłowy i słuszny będą 
odzwierciedlały wszystkie transakcje. Dzięki temu akcjonariusze i społeczeństwo uzyskują od nas kompletne, 
dokładne, terminowe i łatwe do zrozumienia informacje finansowe. Oprócz prowadzenia rejestrów 
związanych z transakcjami, ta sama odpowiedzialność obejmuje na przykład dokumentację kosztów, 
sprzedaży, karty czasu pracy, raporty dot. wydatków, dokumentację dot. listy płac i świadczeń, dokumentację 
regulacyjną, umowy i przejęcia. 

Przechowywanie dokumentacji
Zgodnie z prawem musimy przechowywać pewną dokumentację biznesową przez określony czas. Aby spełnić 
te wymagania, musisz przechowywać lub usuwać dokumentację zgodnie z wymogami Zasad zarządzania 
dokumentacją oraz Harmonogramu archiwizacji dokumentacji RELX. Obejmuje to wiadomości e-mail, dane 
elektroniczne przechowywane w jakikolwiek sposób, kopie papierowe oraz dokumentację w każdej innej 
formie.

Czasami trzeba zachować pewną dokumentację na dłużej, niż wynosi normalny okres przechowywania. 
Przykładowo jeśli posiadasz dokumentację związaną z faktycznym, grożącym lub przewidywanym w zakresie 
zdrowego rozsądku procesem sądowym, dochodzeniem rządowym lub wezwaniem do sądu w sprawie 
dokumentów lub informacji, musisz zachować wszelkie stosowne dokumenty, w dowolnej formie, i zawiesić 
standardowe procedury związane z ich usuwaniem lub modyfikacją. Prawnik firmy lub osoba działająca 
w jego imieniu skontaktuje się z Tobą, jeśli poweźmiemy informację o faktycznych lub planowanych 
działaniach prawnych lub rządowych wymagających ciągłego przechowywania dokumentacji. Prawnik 
odpowie także na Twoje pytania dotyczące tego, jakie dokumenty masz obowiązek przechowywać. 

Oprócz przechowywania dokumentów przez odpowiedni czas należy przechowywać, przenosić i usuwać 
je w sposób zgodny z wartością informacji w nich zawartych.  Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak 
prawidłowo klasyfikować, przechowywać, przesyłać i usuwać dokumenty, zapoznaj się z Instrukcjami 
dotyczącymi klasyfikowania wartości informacji RELX.

Poczta elektroniczna RELX jest przechowywana w ramach usługi 
Office 365 zapewniającej prawie nieograniczoną ilość miejsca, 
dlatego Fryderyk zakłada, że nie musi usuwać żadnych wiadomości 
e-mail.  Czy ma rację?

Odpowiedź: Nie. Wielu typów dokumentacji nie należy przechowywać 
przez czas nieokreślony. Większość dokumentacji, którą należy 
przechowywać przez długie okresy, nie powinna być przechowywana 
w plikach e-mail. Posiadanie nieograniczonej ilości miejsca nie 
zwalnia z obowiązku aktywnego zarządzania pocztą elektroniczną. 
Wiadomość e-mail należy usunąć po 30 dniach, chyba że jest 
to dokumentacja biznesowa z przypisanym innym okresem 
przechowywania wynikającym z Zasad zarządzania dokumentacją 
i Harmonogramu archiwizacji dokumentacji albo prawnik firmy lub 
ktoś działający w jego imieniu poinstruował, aby zachować taką 
wiadomości e-mail.
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Systemy, sieci, komunikacja drogą elektroniczną

Korzystaj z systemów RELX w celach biznesowych, poznaj zasady ograniczające 
korzystanie z systemów osobistych do celów biznesowych i nie zakładaj, że Twój użytek 
osobisty jest prywatny.

Dopuszczalne wykorzystanie
Nasze systemy są przeznaczone do celów związanych z naszą działalnością. Mimo że 
możesz korzystać z tych systemów do ograniczonych celów prywatnych, w tym chronionych 
przez prawo, wykorzystanie takie nie powinno kolidować z Twoją pracą ani przeszkadzać 
współpracownikom lub szkodzić naszym ogólnym interesom. Nigdy nie można 
wykorzystywać systemów lub sprzętu firmowego do:
n     nękania, zastraszania lub czynienia dyskryminujących bądź oszczerczych uwag na temat 

innych;
n     tworzenia, wysyłania, świadomego otrzymywania, uzyskiwania dostępu oraz pobierania 

materiałów seksualnie niedwuznacznych, obelżywych, obraźliwych lub bluźnierczych;
n     uprawiania hazardu;
n     prowadzenia działań biznesowych konkurencyjnych wobec firmy lub niezwiązanych 

z firmą;
n     wprowadzania złośliwego oprogramowania (malware) do dowolnej sieci bądź dowolnego 

serwera RELX; 
n     naruszania praw autorskich, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności 

intelektualnej firmy lub jakichkolwiek innych podmiotów;
n     podejmowania żadnych innych działań, które naruszają obowiązujące prawo, Kodeks, 

inne zasady firmy lub które mogą prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności lub 
wyrządzić szkodę firmie.

Prywatność
Nie zakładaj, że nikt się nie dowie, że korzystasz z systemów firmy. W zakresie 
dopuszczonym przepisami prawa firma może monitorować, zapisywać i kontrolować 
przypadki korzystania przez Ciebie z systemów firmy lub sporządzać kopie dokumentów 
przetwarzanych przez Ciebie w systemach firmy, zdalnie lub poprzez dostęp do danego 
urządzenia, w uzasadnionym celu związanym z działalnością, takim jak dochodzenie, 
postępowanie prawne (w trakcie którego możemy być prawnie zobowiązani do 
ujawnienia dokumentów firmy odpowiednim organom) w celu wykrycia i ochrony przed 
nieuprawnionym dostępem, użyciem lub ujawnieniem lub w celu uzyskania niezbędnych 
dokumentów firmy podczas Twojej nieobecności. Jeżeli nie będą tego wymagały przepisy 
prawa, nie zostaniesz uprzednio powiadomiony(-a) o takich czynnościach. W przypadku 
świadczenia pracy w Stanach Zjednoczonych nie należy oczekiwać prywatności w zakresie 
treści, które tworzysz, przechowujesz lub otrzymujesz przy użyciu naszych systemów. 
Jednostki biznesowe mogą prowadzić monitorowanie, rejestrowanie czy kontrolę 
wykorzystania systemów spółki tylko po ich uprzednim zatwierdzeniu zgodnie z przyjętymi 
procesami zatwierdzania. 

Systemy prywatne
Istnieją ograniczenia w zakresie korzystania z systemów prywatnych do prowadzenia 
działalności firmy. Możesz korzystać z systemów prywatnych w celu prowadzenia 
działalności tylko wtedy, masz na to zgodę firmy i gdy korzystanie z nich jest zgodne z jej 
zasadami, w tym Polityką dotyczącą przynoszenia własnych urządzeń RELX. 

Zapoznaj się z Zasadami dotyczącymi elektronicznego miejsca pracy RELX, które 
zawierają definicje systemów prywatnych i firmowych oraz dalsze informacje na temat 
właściwego korzystania z systemów, sieci i informacji elektronicznych.
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Kradzież lub niewłaściwe użycie mienia 

Rzeczywista lub usiłowana kradzież, a także niewłaściwe użycie mienia 
firmy lub własności prywatnej innych pracowników, w tym nadmierne lub 
nieuprawnione wykorzystanie mienia firmy, są zabronione. 

Kradzież lub niewłaściwe użycie mienia firmy może mieć różne formy, 
w tym:
n     kradzież zapasów, sprzętu, dokumentów, gotówki lub innego mienia 

rzeczowego; 
n     niewłaściwe użycie firmowej karty kredytowej lub karty zakupowej;
n     przedkładanie fałszywych kart czasu pracy lub raportów o wydatkach; 
n     nadmierne korzystanie z telefonów, komputerów, kserokopiarek, 

systemów firmowych, sieci firmowych lub innych urządzeń do celów 
innych niż biznesowe; 

n     używanie bez upoważnienia naszych logotypów, nazw marek lub innych 
znaków towarowych albo naszych zastrzeżonych informacji, tajemnic 
handlowych, wynalazków, praw autorskich lub innej własności firmy; 

n     przyjmowanie korzyści osobistych od klienta, dostawcy lub innych 
podmiotów, z którymi współpracujemy, a które to korzyści należą do nas.
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Własność intelektualna i informacje poufne

Podobnie jak wszystkie składniki własności firmy, własność intelektualna, a także poufne 
i zastrzeżone informacje muszą być chronione. 

Własność intelektualna oraz informacje zastrzeżone i poufne 
Musisz chronić naszą własność intelektualną (w tym prawa autorskie, znaki towarowe 
i patenty) oraz informacje poufne i informacje zastrzeżone, tak jak każdą inną ważną 
własność firmy. Wytyczne na temat tajemnic handlowych RELX oraz obowiązujące prawo 
określają szczegółowe zasady dotyczące ochrony niektórych cennych z handlowego punktu 
widzenia informacji poufnych, często nazywanych tajemnicami handlowymi lub know-how.

Przykłady rodzaju informacji, które są uważane za poufne i mogą stanowić tajemnicę 
handlową:  
n     relacje z klientami i plany cenowe;
n     prognozy i raporty finansowe;
n     kod źródłowy i modele danych;
n     przyszłe nabycia lub zbycia aktywów.

Wszelkie dokumenty, pliki, dokumentacja i raporty, które nabędziesz lub utworzysz 
w trakcie swojego zatrudnienia, należą do RELX. Pracownicy nie mogą uzyskiwać dostępu 
ani usuwać takich materiałów z naszych biur, jeśli nie są do tego upoważnieni. 

Jeśli jesteś zaangażowany(-a) w kupno bądź zbycie aktywów lub inną transakcję wrażliwą 

pod względem handlowym, może zaistnieć konieczność podpisania przez Ciebie umowy 
o zachowaniu poufności.

Od czasu do czasu jesteśmy upoważnieni do otrzymywania i wykorzystywania własności 
intelektualnej lub informacji poufnych bądź zastrzeżonych należących do innych osób. Może 
to obejmować licencjonowane materiały objęte prawem autorskim lub informacje, które 
nabyliśmy w trakcie proponowanego nabycia. RELX wymaga, aby pracownicy szanowali 
prawo własności innych osób do ich własności intelektualnej. Pracownikom zabrania się 
kopiowania, używania i rozpowszechniania własności intelektualnej innych osób bez zgody 
stosownego właściciela. Przykładowo mimo że ktoś może publikować treści w witrynie 
internetowej lub w mediach społecznościowych, właściciel może nie zezwolić firmom 
na wykorzystywanie ich do celów komercyjnych. Kopiować i wykorzystywać te informacje 
możesz jedynie wtedy, gdy wykorzystanie ich przez Ciebie jest zgodne z mającymi 
zastosowanie przepisami prawa i umowami z ich właścicielem.

Oliwia i jej współpracownicy z RELX zostali przydzieleni do opracowania 
oprogramowania, które ma zastąpić to dostarczone przez dostawcę. Porównywali 
oba programy i zapoznawali się z instrukcją obsługi dostawcy. Czy mogą tak 
postępować?

Odpowiedź: Nie. Oprogramowanie i dokumentacja dostawcy są chronione prawami 
własności intelektualnej. Ponadto umowa licencyjna dostawcy prawdopodobnie 
również zabrania takich działań. Przed zastąpieniem treści lub oprogramowania 
strony trzeciej własnym produktem Oliwia powinna zasięgnąć porady prawnej.
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Ochrona danych osobowych

Zobowiązujemy się chronić prywatność danych osobowych związanych z naszymi 
klientami, pracownikami i innymi podmiotami oraz przestrzegać wszystkich praw 
regulujących sposób, w jaki postępujemy z tymi informacjami.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą zostać wykorzystane do identyfikacji 
osoby lub które mogą być powiązane z możliwą do zidentyfikowania osobą. Obejmują 
one imię i nazwisko osoby, adres lub numer telefonu, urzędowy numer identyfikacyjny 
lub inny identyfikator. W trakcie naszej działalności możemy zbierać, przechowywać 
oraz wykorzystywać dane osobowe naszych klientów, dostawców, pracowników, 
kandydatów do pracy, udziałowców i innych osób. Nasza firma będzie prosperować, jeśli 
klienci, pracownicy, dostawcy i organy regulacyjne będą mieli świadomość, że jesteśmy 
odpowiedzialnym zarządcą danych osobowych.

Ktoś, kto twierdzi, że reprezentuje agencję rządową, prosi o adres oraz numer 
telefonu innego pracownika.  Czy powinieneś/powinnaś udzielić tej informacji?  

Odpowiedź:  Nie. Nie możesz udzielać informacji dotyczących innego pracownika ani 
innych informacji prywatnych lub firmowych, chyba że masz na to zgodę. Obejmuje to 
również informacje o klientach, dostawcach oraz o każdej osobie, która ma dostęp do 
danych osobowych. 

Jeśli zostaniesz poproszony(-a) o dane dotyczące pracownika, skonsultuj się 
z działem zasobów ludzkich lub prawnikiem firmy, aby zapoznać się i zastosować do 
wszelkich obowiązujących zasad przed podaniem jakichkolwiek informacji.

Oznacza to, że musisz: 
n     Przestrzegać obowiązujących praw i zasad firmowych związanych 

z ochroną i wykorzystaniem danych osobowych.
n     Zbierać, przetwarzać, wykorzystywać, ujawniać oraz przechowywać dane osobowe 

tylko wtedy, gdy będzie to miało uzasadniony cel biznesowy i gdy dostarczone zostaną 
odpowiednim osobom wszelkie konieczne powiadomienia.

n     Uważnie stosować się do Instrukcji dotyczących klasyfikowania wartości informacji 
RELX oraz wszystkich zasad firmy związanych z odpowiednią klasyfikacją, zbieraniem, 
przetwarzaniem, wykorzystywaniem, ujawnianiem, przechowywaniem, przekazywaniem 
i usuwaniem danych osobowych.  

Zasady prywatności RELX ukierunkowują nasze podejście do ochrony danych i prywatności 
w całej organizacji.
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Bezpieczeństwo informacji
Musisz chronić informacje, które nam powierzono.  
Zachowaj staranność w zapobieganiu bezprawnemu 
dostępowi do naszych systemów i danych. Ponadto jeżeli 
Twoja praca obejmuje dostęp do danych osobowych, 
dokumentacji publicznej bądź innych zastrzeżonych 
informacji określonych w Instrukcjach dotyczących 
klasyfikowania wartości informacji RELX, upewnij się, że 
znasz i przestrzegasz wszystkich mających zastosowanie 
zasad i praw odnośnie do tych informacji.

Stanowisko piastowane przez Edeltrudę zapewnia jej 
dostęp do szerokiej gamy informacji akademickich.  
Jej córka przygotowuje szkolny projekt badawczy 
poświęcony wybitnym osiągnięciom naukowym 
dokonanym w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Aby 
wspomóc ją w tym projekcie, Edeltruda oferuje córce 
możliwość korzystania z firmowego identyfikatora 
logowania i hasła do prowadzenia badań.  Czy może 
tak postąpić?

Odpowiedź:  Nie. Nigdy nie należy udostępniać danych 
do logowania.  

Postępuj zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji 
RELX oraz wszystkimi zasadami i praktykami 
opracowanymi pod kątem ochrony naszych informacji.  
Obejmuje to na przykład:
n     utrzymywanie fizycznego bezpieczeństwa oraz ochronę 

haseł na wszystkich urządzeniach przenośnych (laptopy, 
tablety, smartfony) i urządzeniach do przechowywania 
danych; 

n     nietrzymanie na biurku i w strefach pracy informacji 
wrażliwych;

n     czytanie i przestrzeganie komunikatów wystosowanych 
przez firmę oraz wskazówek odnośnie do utrzymywania 
bezpieczeństwa informacji; 

n     zachowanie poufności i nieudostępnianie 
identyfikatorów użytkownika lub haseł;

n     dostęp, korzystanie lub przesyłanie poufnych lub 
tajnych informacji jedynie wtedy, gdy jesteś do tego 
upoważniony(-a), z zachowaniem odpowiednich środków 
bezpieczeństwa w celu ochrony informacji; 

n     przestrzeganie wytycznych firmy dotyczących 
bezpiecznego niszczenia informacji, gdy jest to 
wymagane i dozwolone;

n     nieinstalowanie nieautoryzowanego oprogramowania na 
urządzeniach firmowych; 

n     niezwłoczne zgłaszanie prób uzyskania dostępu lub 
uszkodzenia naszych systemów poprzez metody, 
takie jak phishing, wyłudzanie danych osobowych czy 
socjotechnikę.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących 
bezpieczeństwa informacji skontaktuj się z zespołem 
ds. bezpieczeństwa informacji w Twoim obszarze 
biznesowym. Jeśli poweźmiesz informacje o incydencie 
związanym z bezpieczeństwem, natychmiast zgłoś to 
zespołowi ds. bezpieczeństwa informacji lub wyślij 
wiadomość na adres security@relx.com.

Jakie rodzaje incydentów związanych 
z bezpieczeństwem informacji należy zgłaszać 
i gdzie je zgłaszać?
Należy niezwłocznie zgłaszać każdy faktyczny lub 
podejrzewany incydent, w tym:
•  utratę urządzenia;
•  wadę lub podatność aplikacji na atak;
•  przypadkowe ujawnienie informacji;
•  ujawnienie informacji w wyniku ataku;
•  nieudane lub podejrzane zdarzenie związane 

z phishingiem, połączeniami głosowymi lub 
nagabywaniem w mediach społecznościowych.

Zgłoś incydent zespołowi ds. bezpieczeństwa w Twoim 
obszarze biznesowym:
•  RELX: security@relx.com
•  Elsevier/STM:  security@elsevier.com
•  LexisNexis L&P: security@lexisnexis.com
•  Risk Solutions Group: security@lexisnexisrisk.com
•  Reed Exhibitions:  security@reedexpo.com
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Kontakty z mediami i społecznością finansową

Jedynie uprawnieni pracownicy mogą komunikować się z mediami lub ze społecznością 
finansową.

Tylko upoważnione osoby mogą rozmawiać z mediami jako rzecznicy prasowi w imieniu 
dowolnej firmy RELX. Jeśli ktoś skontaktuje się z Tobą w celu uzyskania komentarza 
w imieniu firmy RELX, przekieruj takie prośby w następujący sposób:
n     Kieruj zapytania mediów dotyczące naszej firmy macierzystej do działu komunikacji 

korporacyjnej RELX. 
n     Kieruj zapytania mediów o swoją indywidualną działalność tak, jak jest to określone 

w zasadach i procedurach dla Twojego obszaru biznesowego.
n     Kieruj zapytania o informacje lub wizyty na terenie firmy od instytucji finansowych, 

brokerów, analityków, komentatorów, udziałowców lub innych członków społeczności 
finansowej i inwestycyjnej do Działu relacji z inwestorami RELX.

Polityka informacyjna
Jeżeli osoby fizyczne mogą mieć dostęp do informacji wewnętrznych lub kontaktować się 
z mediami i społecznością finansową w ramach swojego zatrudnienia, powinny upewnić się, 
że zapoznały się i rozumieją warunki Polityki informacyjnej RELX. Polityka informacyjna 
określa kluczowe procedury wewnętrzne, systemy i mechanizmy kontroli mające na celu 
zapewnienie, że RELX przestrzega swoich zobowiązań dotyczących ujawniania informacji 
w Wielkiej Brytanii, Holandii i Stanach Zjednoczonych. Kopia Polityki informacyjnej RELX 
jest dostępna na żądanie w Dziale sekretariatu firmy RELX.

Zapytania rządowe i wnioski o informacje 
Jeśli otrzymasz prośbę o przekazanie informacji o firmie, danych osobowych lub 
dokumentów związanych z dochodzeniem, audytem lub postępowaniem prawnym, 
natychmiast powiadom prawnika firmy. Pomoże on określić dalszy tok postępowania.  

W niektórych krajach przedstawiciele władzy publicznej mają prawo przyjść do siedziby 
firmy, aby przeprowadzić niespodziewane kontrole (znane jako „kontrole o świcie”) w celu 
zebrania dowodów i zbadania podejrzeń o naruszenie przepisów. Te organy mogą wejść do 
naszych biur, a w niektórych regionach nawet do Twojego domu, w celu sprawdzenia 
i wykonania kopii dokumentacji biznesowej, zamknięcia naszych biur i dokumentacji, 
przeprowadzenia rozmów z pracownikami oraz sporządzenia notatek odnośnie do 
faktów bądź dokumentów związanych z tematyką oraz celem kontroli. Należy zapoznać 
się z Polityką dotyczącą niezapowiedzianej kontroli RELX oraz wszelkimi zasadami 
i procedurami dotyczącymi niezapowiedzianych kontroli dla Twojej działalności lub 
lokalizacji, aby uzyskać wskazówki, co zrobić, jeśli zostanie ona przeprowadzona w Twoim 
biurze. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niezapowiedzianych kontroli, skieruj je do 
prawnika firmy.
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Oszustwa, nieprawidłowości finansowe i fałszywe 
lub wprowadzające w błąd oświadczenia 

Zabraniamy wszelkich prób oszukania klienta, dostawcy, udziałowca, 
pracownika, wykonawcy, pośrednika, audytora, organu nadzoru lub innej 
osoby, z którą się komunikujemy bądź współpracujemy.

Nasza wiarygodność i dobre imię zależą od dokładności naszych ksiąg rachunkowych, 
dokumentacji i przedstawianych informacji. Wszelkie raporty oraz oświadczenia ustne 
i pisemne na temat naszej działalności muszą być dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd. 
Wszelkie próby angażowania się w nieprawidłowości finansowe, w tym składanie – umyślnie 
lub lekkomyślnie – fałszywych lub wprowadzających w błąd bądź zawierających pominięcia 
ustnych lub pisemnych oświadczeń dotyczących naszych produktów, usług, sprzedaży, 
sytuacji finansowej lub w inny sposób składanie fałszywych lub wprowadzających w błąd 
ustnych lub pisemnych oświadczeń na temat naszych zasad, bezpieczeństwa, prywatności 
lub praktyk w zakresie zgodności z przepisami są zabronione. 

Jeśli chodzi o zapobieganie, wykrywanie i naprawę oszustw finansowych lub 
nieprawidłowości finansowych, w tym dotyczących ról i obowiązków związanych 
z ograniczaniem ryzyka oszustw finansowych, zapoznaj się z Ramami dotyczącymi 
ograniczania ryzyka oszustw finansowych RELX. 

W czwartym kwartale Szymon, przedstawiciel handlowy, zdał sobie sprawę, że nie 
osiągnie zakładanych przychodów na koniec roku i dlatego nie otrzyma premii za 
sprzedaż w pełnym wymiarze. Aby osiągnąć swój cel w zakresie przychodów, bierze 
pod uwagę odnotowanie jeszcze w tym roku sprzedaży dla klienta, o którym wie, że 
złoży zamówienie na początku nowego roku. Czy Szymon może tak postąpić?
Odpowiedź:  Nie. Sfałszowanie legalnego zamówienia na poczet zaliczenia go do 
przychodów jeszcze w tym roku, a nie w przyszłym, byłoby uznane za nieprawidłowość 
finansową i naruszenie Kodeksu.
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Oszustwa na giełdzie papierów wartościowych 

Wszyscy pracownicy muszą postępować zgodnie z Kodeksem transakcyjnym dotyczącym 
papierów wartościowych RELX (Kodeks transakcyjny).  

Jeśli posiadasz informacje wewnętrzne (istotne, niepubliczne informacje) w związku z papierami 
wartościowymi RELX i papierami wartościowymi każdej innej firmy, z którą masz do czynienia 
w trakcie swojej pracy w RELX, podejmowanie określonych działań jest niezgodne z prawem i/lub 
narusza Kodeks transakcyjny. 

W szczególności jest nielegalnym i/lub narusza Kodeks transakcyjny:
n     Prowadzenie transakcji na papierach wartościowych RELX lub instrumentach z nimi 

powiązanych, jeśli posiadasz informacje wewnętrzne. 
n     Ujawnianie takich informacji innym osobom, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie odbywa 

się wyłącznie w ramach zwykłych obowiązków lub funkcji, a odbiorca jest zobowiązany do 
zachowania poufności.

n     Polecanie, zachęcanie lub nakłanianie innej osoby do handlowania papierami wartościowymi 
RELX bądź instrumentami z nimi powiązanymi, jeśli posiadasz informacje wewnętrzne.

Informacje wewnętrzne to informacje o RELX, które nie są publicznie dostępne i mogą mieć 
znaczący wpływ na kurs papierów wartościowych RELX, jeśli zostałyby opublikowane. Informacje 
„nie są publicznie dostępne”, jeżeli nie zostały ujawnione w rocznym lub okresowym raporcie dla 
akcjonariuszy, w komunikacie prasowym lub regulacyjnym albo w publicznych sprawozdaniach 
dla organów nadzorczych.  Gdy masz wątpliwości, należy założyć, że informacje, które 
pozyskujesz jako pracownik RELX, nie są dostępne publicznie.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych 
RELX, gdy chodzi (lub może chodzić) o informacje wewnętrzne, zapytaj szefa sekretariatu RELX 
przed obrotem tymi papierami wartościowymi RELX. Tam, gdzie ma to zastosowanie, musisz 
przestrzegać okresów zamkniętych, podczas których nie masz prawa obracać papierami 
wartościowymi RELX lub instrumentami z nimi powiązanymi. Zostaniesz powiadomiony(-a) 
bezpośrednio przez sekretariat firmy, jeśli obowiązują Cię okresy zamknięte. 

Relacje z naszymi  
partnerami... 

Kodeks Etyki i  
Postępowania...

Nasze relacje 
z rządami

Szanowanie naszych 
współpracowników...

ZasobyZgłaszanie wykroczeń  
i dochodzenia... 3Ochrona naszych  

interesów i aktywów



Działalność reklamowa i promocyjna

Wszelkie stwierdzenia w reklamach oraz inne oświadczenia 
w jakiejkolwiek formie drukowanej, elektronicznej i innej muszą być 
prawdziwe i mieć uzasadnione podstawy. Muszą być potwierdzone 
przed publikacją lub rozpowszechnieniem. Dotyczy to także prezentacji 
ustnych lub nawet nieformalnych rozmów, gdzie możesz dokonywać 
jakichkolwiek obiektywnych, faktycznych lub wymiernych komentarzy 
odnośnie do naszych produktów lub usług bądź produktów/usług 
innych firm.

Mamy zarówno prawny, jak i etyczny obowiązek 
angażowania się w stosowanie uczciwych i dokładnych 
praktyk reklamowych i sprzedażowych.  Ścisłe 
przestrzeganie tego obowiązku pozwala podkreślić 
wartość firmy i jej reputację.

Szymon przygotowuje webcast marketingowy, w którym 
wymienia łączną liczbę subskrypcji i wizyt na stronie 
w odniesieniu do kilku produktów firmy. Aby dotrzymać 
napiętego harmonogramu, szacuje on te wartości na podstawie 
danych tylko dla jednego z produktów. Czy to właściwe 
postępowanie?
Odpowiedź:  Nie. Oświadczenia muszą być dokładne, aby 
zapewnić, że nie przedstawiają one nieprawdziwych danych 
i nie wprowadzają w błąd potencjalnych klientów.  Wszelkie 
oparte na faktach, obiektywne i/lub wymierne oświadczenia 
w materiałach reklamowych lub marketingowych, prezentacjach 
albo w nieformalnych dyskusjach muszą mieć pokrycie 
w rzeczywistości przed przekazaniem ich stronom trzecim.
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Jan, pracownik RELX, publikuje obraźliwy komentarz na swoim prywatnym profilu 
w mediach społecznościowych. Nie określa firmy RELX jako swojego pracodawcy, 
ale wśród znajomych w mediach społecznościowych ma osoby z pracy. Jeden z jego 
współpracowników widzi obraźliwy wpis i zgłasza go firmie.  Czy firma może podjąć 
działania dyscyplinarne wobec Jana za zamieszczanie obraźliwych treści w mediach 
społecznościowych?

Odpowiedź:  Tak. Jan nie ma zakazu prowadzenia takich działań, ale obowiązują go 
Zasady Mediów Społecznościowych, ponieważ używa ich do dyskusji lub nawiązywania 
kontaktów z innymi pracownikami. Pracownicy są zobowiązani do postępowania 
w sposób uczciwy i odpowiedzialny. Muszą pamiętać, że działania w mediach 
społecznościowych wiążą się z potencjalnymi konsekwencjami.  

Korzystanie z mediów społecznościowych

Platformy i usługi mediów społecznościowych to narzędzia, 
które pomagają nam umacniać nasze marki, promować 
nasze produkty i usługi, a także budować więzi z obecnymi 
i potencjalnymi klientami. 

Podczas korzystania z mediów społecznościowych należy:

n     Wykazywać się uczciwością osobistą i odpowiedzialnością.
n     Chronić nasze prawa do własności intelektualnej i prawa stron trzecich.
n     Reprezentować bądź wypowiadać się w imieniu RELX jedynie wtedy, gdy masz do tego 

upoważnienie. 
n     Chronić i nie udostępniać informacji poufnych lub innych chronionych informacji. 
n     W inny sposób przestrzegać Zasad Mediów Społecznościowych RELX.

Powyższe środki ostrożności dotyczą czynności w mediach społecznościowych 
zatwierdzonych bądź sponsorowanych przez firmę. Dotyczą one także Twojego 
osobistego korzystania z mediów społecznościowych, gdy:

n     Reprezentujesz jako pracownik jedną z firm RELX.
n     Publikujesz informacje dotyczące Twojej pracy, naszych firm, produktów, usług lub 

konkurentów.
n     Nawiązujesz kontakt albo prowadzisz rozmowy z innymi pracownikami albo naszymi 

autorami, redaktorami, klientami, przedstawicielami, dostawcami lub innymi 
udziałowcami.
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Relacje z naszymi 
partnerami biznesowymi, 
klientami, dostawcami 
i konkurentami

W TEJ CZĘŚCI
Przepisy prawa dot. konkurencji 
i przeciwdziałania praktykom 
monopolistycznym

Przekupstwo

Oferowanie lub przyjmowanie 
prezentów lub rozrywek

Sankcje handlowe

Pranie pieniędzy

Umowy z innymi stronami
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Przepisy prawa dot. konkurencji i przeciwdziałania 
praktykom monopolistycznym

Konkurujemy energicznie, lecz także sprawiedliwie, zachowując 
uczciwość oraz zgodność z przepisami prawa dotyczącymi 
konkurencji i przeciwdziałania praktykom monopolistycznym. 
Przepisy te promują wolną i uczciwą konkurencję na całym 
świecie, tak aby klienci odnosili korzyści z otwartej konkurencji 
między swoimi dostawcami, a sprzedawcy w podobny sposób 
odnosili korzyści z konkurencji między swoimi nabywcami. 

Przepisy prawa antymonopolowego i dotyczące konkurencji 
zabraniają nielegalnego ograniczania swobody w handlu, w tym 
pewnych typów umów lub zachowań dotyczących konkurentów, 
klientów lub dostawców albo pojedynczej firmy o dominującej 
pozycji rynkowej. 

Jesteśmy silnymi, lecz sprawiedliwymi 
konkurentami.  Zabraniamy antykonkurencyjnych 
oraz nieuczciwych praktyk handlowych, w tym 
nielegalnych umów z konkurentami, klientami, 
dostawcami i innymi udziałowcami.

Przykłady potencjalnych, niezgodnych z prawem zachowań

n     Firmom konkurencyjnym ściśle zabrania się zawierania umów oraz dokonywania wspólnych działań 
odnośnie do: 

n     cen, warunków lub ofert; 
n     przydziału lub podziału w zakresie produktów lub terytoriów; 
n     wyboru klientów lub dostawców; 
n     ograniczeń produkcji, zapasów lub badań i rozwoju.

n     Dostawcy i ich klienci lub licencjobiorcy generalnie nie mogą uzgadniać cen ponownej sprzedaży 
towarów lub usług.

n     Indywidualne firmy mające „monopol” bądź siłę „dominującą” nie mogą podejmować działań, które 
mogą sprawiać wrażenie próby uzyskania kontroli nad rynkiem. Działania takie generalnie obejmują:

n     powiązanie lub wymagane łączenie osobnych produktów; 
n     niesprawiedliwe zakończenie współpracy z dilerami, dystrybutorami lub dostawcami; 
n     dyskryminację cenową; 
n     agresywne ustalanie cen (sprzedaż poniżej kosztów);
n     nazbyt ograniczające umowy sprzedażowe na wyłączność. 

n     Niesprawiedliwe lub zwodnicze praktyki handlowe lub metody konkurowania, na przykład:

n     wprowadzające w błąd reklamy;
n     dyskredytowanie produktu konkurencji;
n     nękanie konkurencji; 
n     kradzież tajemnic handlowych lub innych poufnych informacji biznesowych.
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Istnieją uzasadnione powody i okoliczności kontaktów z firmami 
konkurencyjnymi, o ile nie angażujesz się przez te działania 
w nielegalną zmowę.  Działania takie obejmują zaangażowanie 
w stowarzyszenia branżowe, analizy porównawcze, przedsięwzięcia 
joint venture, zgodne z prawem zbieranie informacji o konkurencji 
przewidziane przez procedury RELX oraz pewne wspólne działania, 
takie jak działalność lobbingowa lub egzekwowanie prawa.

Aby uzyskać więcej informacji o przepisach prawa antymonopolowego 
i dotyczących konkurencji, należy zapoznać się ze Standardami 
Zgodności z Przepisami o Konkurencji RELX oraz wszelkimi 
właściwymi zasadami, wytycznymi i procedurami. 

Julia rozmawiała z grupą konkurentów podczas konferencji 
handlowej, kiedy dyrektor rozwoju biznesu konkurencyjnej 
firmy poprosił ją na słówko.  Zasugerował, że jego firma 
skoncentruje swoją działalność handlową w Nowym Jorku, 
jeśli firma Julii odpuści prowadzenie interesów w Wielkim 
Jabłku i skupi się na Londynie.  Julia wiedziała, że nie powinna 
omawiać takich tematów ze swoimi konkurentami, więc 
natychmiast odeszła. Czy był to właściwy sposób poradzenia 
sobie w takiej sytuacji?

Odpowiedź:  Częściowo. Julia słusznie zakończyła konwersację, 
gdyż nawet nieformalne rozmowy między konkurencyjnymi 
firmami mogą prowadzić do naruszeń postanowień przepisów 
antymonopolowych. Jednak Julia powinna zrobić coś więcej, niż 
tylko odejść. Powinna w jasny i empatyczny sposób oświadczyć, 
że nie zamierza uczestniczyć w tej rozmowie. Następnie 
powinna skontaktować się z prawnikiem firmy, aby omówić 
sytuację i ustalić, czy uprawnione są jakiekolwiek dalsze 
działania w celu uniknięcia pozorów, że ona lub firma byli 
zaangażowani w nieodpowiednie zachowanie.     
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Przekupstwo
Nie proponuj, nie dawaj ani nie przyjmuj od nikogo 
przedmiotów wartościowych ani żadnych korzyści 
finansowych lub innych w zamian za korzystne 
potraktowanie lub w celu wpłynięcia na decyzje 
biznesowe otrzymującego.

Przekupstwo ma miejsce, gdy jakakolwiek osoba proponuje, obiecuje, nakłania, daje lub przyjmuje 
przedmioty wartościowe albo wszelkie korzyści finansowe czy inne w zamian za korzystne 
potraktowanie przez firmę, organ władzy, urzędnika bądź pracownika albo upoważnia do takich 
działań kogoś innego. Łapówki obejmują płatności gotówkowe, prezenty, przysługi albo wszelkie 
wartościowe przedmioty lub usługi, jak również jakiekolwiek korzyści finansowe. 

Większość krajów oraz wiele lokalnych samorządów egzekwuje prawa zabraniające przekupstwa 
i korupcji. Wiele z tych praw ma zastosowanie nawet wtedy, gdy bezprawne zachowanie następuje 
poza granicami własnego kraju lub przez obywateli innych krajów. Przykłady przepisów 
o zasięgu eksterytorialnym obejmują brytyjską ustawę antykorupcyjną oraz amerykańską ustawę 
o zagranicznych praktykach korupcyjnych.

Aby przestrzegać praw dot. przekupstwa, należy unikać dokonywania oraz przyjmowania wszelkich 
niewłaściwych płatności, bezpośrednio dla, jak i od innej strony komercyjnej, klienta, przedstawiciela 
klienta lub pracownika bądź urzędnika państwowego. Obejmuje to płatności „ułatwiające” lub 
„usprawniające” na rzecz lokalnych urzędników, nawet jeśli można je uznać za zwyczajowe. Nie 
możesz również dokonywać takich płatności pośrednio przez konsultanta, agenta lub inną stronę 
świadczącą usługi w naszym imieniu oraz musisz prowadzić dokładne księgi i dokumenty, aby 
wszelkie płatności były uczciwie opisane i nie były wykorzystywane do niezgodnych z prawem celów.

Przed zaangażowaniem strony trzeciej, która będzie działać w imieniu firmy oraz, w razie potrzeby 
w ramach zlecenia, należy przeprowadzić odpowiednią analizę due diligence w celu dokonania 
oceny, czy zaangażowanie strony trzeciej jest dopuszczalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat 
przeprowadzania analizy due diligence, w tym rodzaju stron trzecich upoważnionych do działania 
w imieniu firmy, należy zapoznać się z Wytycznymi do analizy due diligence RELX. 

Prawa dotyczące przeciwdziałania przekupstwu wprowadzają też ograniczenia w zakresie 
proponowania i otrzymywania prezentów, rozrywki i napiwków, szczególnie pracownikom 
i urzędnikom państwowym. Wyjaśniono to w sekcji Oferowanie lub przyjmowanie prezentów lub 
rozrywek. 
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Oferowanie lub przyjmowanie prezentów lub rozrywek
Nie nakłaniaj, nie przyjmuj, nie proponuj ani nie dawaj prezentów czy 
rozrywek, które mogą wpłynąć bądź pozornie wpłynąć na zdolność do 
podejmowania decyzji biznesowych.

Prezenty o wartości wyższej niż symboliczna, częste prezenty lub rozrywki bądź 
rozrywka będąca czymś więcej niż tylko rutynowym udogodnieniem społecznym mogą 
wyglądać na próbę wpłynięcia na Ciebie lub inną stronę. Nasze zasady mają na celu 
uniknięcie przekupstwa, nawet pozornego, odnośnie do bieżących lub przyszłych klientów, 
sprzedawców, konsultantów, dostawców i innych udziałowców. Oprócz tych zasad musisz 
przestrzegać wszelkich surowszych standardów wymaganych przez Twoją indywidualną 
firmę lub dział. 

Filip otwiera biuro w kraju, w którym firma jeszcze nie operowała. Zatrudnił 
lokalnego konsultanta do pomocy w tłumaczeniu oraz uzyskaniu wymaganych 
pozwoleń i licencji koniecznych do otwarcia filii. Konsultant poinformował go, że 
musi dysponować funduszem gotówkowym w wysokości 3000 funtów, aby pokryć 
nieokreślone wydatki.  Czy Filip powinien zapewnić takie fundusze? 

Odpowiedź:  Nie. Filip nie powinien udostępniać funduszy bez udokumentowania 
sposobu ich wydatkowania na uzasadnione cele i bez możliwości sprawowania 
nad nimi odpowiedniej kontroli.  W przeciwnym razie może to sprawiać wrażenie 
płatności ułatwiających lub usprawniających, które mają za zadanie wpłynięcie 
na lokalnych urzędników, co jest zabronione przez RELX oraz prawdopodobnie 
stanowiłoby naruszenie brytyjskiego prawa antykorupcyjnego i amerykańskiej ustawy 
o zagranicznych praktykach korupcyjnych.   
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Prezenty
Podczas kontaktów z pracownikami pozarządowymi ogranicz 
proponowanie i przyjmowanie przez siebie prezentów, w tym 
produktów, usług lub przysług prywatnych, do wycenianych 
na mniej niż 100 GBP na osobę lub równowartość w Twojej 
lokalnej walucie. W przypadku pracowników i urzędników 
państwowych RELX nakłada surowsze limity odnośnie 
do wręczania prezentów, zgodnie z Zasadami w zakresie 
zapobiegania przekupstwu i korupcji RELX.

Te ograniczenia pieniężne mają wyznaczać maksimum, 
a każdy prezent o wartości większej niż symboliczna może 
być podejrzany, w zależności od okoliczności. Nie należy 
zabiegać o prezenty w żadnej kwocie. Nie należy także 
proponować ani przyjmować żadnego prezentu, który:
n     Jest niezgodny z Zasadami w zakresie zapobiegania 

przekupstwu i korupcji RELX.
n     Ma postać gotówki lub w ekwiwalentu gotówki (np. 

czeków, przekazów pieniężnych, wszelkiego rodzaju kart 
podarunkowych) albo papierów wartościowych.

n     Jest oferowany w zamian za coś („quid pro quo”).
n     Jest wręczany w momencie, gdy wszystkie strony negocjują 

umowę lub są w trakcie powiązanego procesu wyboru 
dostawcy.

n     Jest częścią pozornego powtarzającego się wzorca 
wręczania częstych prezentów, nawet jeżeli mają one 
wartość symboliczną.

n     Jest nieprzyzwoity lub ma charakter seksualny.
n     Jest nielegalny lub narusza Kodeks lub którąkolwiek 

z naszych zasad. 
n     Może w negatywny sposób wpłynąć na naszą reputację. 

n     Jest zamierzony lub może wydawać się zamierzony, aby 
wpłynąć na decyzje biznesowe odbiorcy lub w uzasadniony 
sposób może wywrzeć niewłaściwy wpływ na odbiorców 
w wykonywaniu ich funkcji lub spowodować, by odbiorcy 
działali niewłaściwie lub byli w stanie podjąć niewłaściwe 
działania. 

Prezenty oraz gratyfikacje, które spełniają te kryteria, mogą 
zostać uznane za podejrzane i stanowiące nielegalną łapówkę. 

Jeśli otrzymasz lub chcesz wręczyć prezent o wartości 
przekraczającej 100 GBP albo ekwiwalent lub który w inny 
sposób może wydawać się sprzeczny z tymi wymaganiami, 
skonsultuj się z komisją ds. zgodności w obszarze 
biznesowym przed przyjęciem bądź zaproponowaniem 
prezentu.  Jeśli chodzi o otrzymywane prezenty, możesz 
zostać poproszony(-a) o zwrócenie prezentów o wyższej 
wartości lub o to, by firma zatrzymała prezent lub podarowała 
go organizacji charytatywnej, zamiast pozwolenia Ci na jego 
zatrzymanie i ponoszenia ryzyka posądzenia o stronniczość. 

Pamiętaj, że nawet prezenty o niższej wartości są 
niewłaściwe, gdy mają na celu (lub pozornie mogą mieć na 
celu) wywarcie niewłaściwego wpływu na odbiorcę. Prezenty 
o niższej wartości mogą być również nieodpowiednie, jeśli są 
powtarzane.

Jacek otrzymał od autora kartę podarunkową 
Amazon o wartości 25 USD w ramach 
podziękowania. Czy może przyjąć taką kartę?

Odpowiedź:  Nie. Prezenty lub gratyfikacje od 
osób trzecich w postaci gotówki lub ekwiwalentu 
gotówki (np. czeków, przekazów pieniężnych, 
papierów wartościowych lub wszelkiego rodzaju 
kart lub bonów podarunkowych) nie mogą być 
przyjmowane, bez względu na kwotę.

Maria i jej zespół oceniają rozwiązania do 
przechowywania w chmurze, które mają 
nabyć w imieniu firmy. Jeden z potencjalnych 
dostawców zaproponował im nowe laptopy 
i osobiste konta w chmurze do przechowywania 
danych, aby jego usługi zostały korzystniej 
ocenione przez zespół. Czy zespół Marii może 
przyjąć laptopy i ofertę kont?

Odpowiedź:  Maria musi odrzucić ofertę. 
Przyjęcie prezentu, szczególnie przy 
podejmowaniu potencjalnej decyzji o zakupie, 
może w niewłaściwy sposób wpłynąć na zespół 
lub sprawiać wrażenie, że ma taki efekt.  
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Rozrywka 
Przyjmowanie lub proponowanie normalnych rozrywek służbowych, takich jak rutynowy 
lunch, kolacja, przedstawienie teatralne czy wydarzenie sportowe jest dozwolone, jeżeli 
jest uzasadnione, nie jest częste i następuje w trakcie faktycznego spotkania służbowego 
lub wydarzenia służącego omówieniu kwestii służbowych bądź sprzyja lepszym relacjom 
służbowym. 

Jako wskazówkę można przyjąć, że „normalna” i „uzasadniona” rozrywka służbowa zwykle 
obejmuje taką, która jest wyceniana w takich samych kwotach na osobę, jakie zostały 
określone dla prezentów.  Normalna rozrywka służbowa podlega również takim samym 
ograniczeniom, jak te wymienione powyżej w przypadku prezentów, niezależnie od kosztu 
czy wartości. Nadzwyczajne wydarzenia bądź rozrywka, obejmujące podróż z noclegiem 
generalnie nie są dozwolone. Luksusowa rozrywka (na przykład mistrzostwa świata, turniej 
golfa The Masters) jest dozwolona tylko wtedy, gdy spełnia surowe wytyczne firmy i za 
wyraźną zgodą komisji ds. zgodności w obszarze biznesowym.  Ponadto rozważając rozrywkę 
pracowników lub urzędników państwowych, zawsze należy przestrzegać rygorystycznych 
limitów pieniężnych określonych w Limitach odnoszących się do dopuszczalnych prezentów 
i gratyfikacji przekazywanych urzędnikom państwowym RELX.

Przed zaproponowaniem i przyjęciem rozrywki, która może wydawać się przesadna, 
skonsultuj się z komisją ds. zgodności w obszarze biznesowym. Nie zabiegaj o rozrywki 
jakiejkolwiek wartości. Nawet rozrywka o niższej wartości jest nieodpowiednia, jeżeli ma 
na celu (lub pozornie ma na celu) niewłaściwe wpłynięcie na odbiorcę. 

Rejestr prezentów i wydatków reprezentacyjnych
Wszystkie prezenty i wydatki reprezentacyjne (na przykład posiłki, rozrywka lub inne 
gratyfikacje), wręczane lub otrzymywane, które spełniają progi ustalone przez firmę, muszą 
być zarejestrowane w odpowiednim narzędziu do rejestrowania prezentów i wydatków 
reprezentacyjnych.
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Sankcje handlowe
Międzynarodowe prawa dot. sankcji handlowych nakładają ograniczenia na naszą możliwość prowadzenia 
współpracy z pewnymi osobami, podmiotami i potencjalnie całymi krajami. 

Zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących sankcji handlowych. 
Nieprzestrzeganie ich może mieć negatywny wpływ na naszą reputację i skutkować nałożeniem na firmę lub naszych 
pracowników kar przewidzianych przez prawo cywilne i karne. 

Nasze wysiłki w celu zachowania zgodności z sankcjami głównie obejmują ocenę transakcji przez osoby wyznaczone 
z każdej firmy oraz dysponujące wskazaniami przedstawicieli działów prawnego i zgodności. Jednakże wszyscy 
pracownicy powinni być świadomi Polityki zgodności w zakresie sankcji handlowych RELX oraz powiązanych 
procedur, a także zgłaszać wszelkie pytania lub wątpliwości, które się pojawią.

Pranie pieniędzy
Przepisy prawa karnego na całym świecie zakazują działań, których zadaniem jest sprawienie wrażenia, że wpływy 
pieniężne pochodzące z działalności przestępczej są legalne.  RELX zabrania wszelkich działań, które mogłyby 
ułatwić pranie pieniędzy przez dostawców, klientów lub jakąkolwiek inną stronę trzecią, z którą firma może mieć 
relacje biznesowe.

Umowy z innymi stronami 
Wymagamy sformalizowania umów na piśmie. Możesz podpisywać umowy zgodnie z poziomem upoważnienia, który 
Twój kierownik Ci przekazał. Jeżeli nie otrzymałeś(-aś) żadnego poziomu upoważnienia, nie podpisuj żadnej umowy 
w naszym imieniu bez zgody swojego kierownika. 

Musisz także uzyskać zgodę swojego kierownika oraz prawnika firmy, aby rozwiązać jakąkolwiek umowę przed 
jej wygaśnięciem. To ważne, ponieważ nawet przykładowo umowa obejmująca względnie niewielkie kwoty może 
określać ważne zobowiązania umowne lub inne warunki, a przedterminowe rozwiązanie może również rodzić 
problemy z zakresu prawa konkurencji. 
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Prowadzenie działalności z rządami
Do naszych negocjacji, warunków umów oraz 
relacji służbowych z organami rządowymi oraz ich 
urzędnikami i pracownikami mają zastosowanie 
surowe reguły.

Często pracujemy z organami rządu, urzędnikami i pracownikami państwowymi w roli klientów, 
autorów, wydawców i w innych. Do naszych relacji służbowych, negocjacji umów oraz warunków 
umów z organami rządowymi i ich urzędnikami mają zastosowanie surowe reguły.  Obejmuje to 
pracowników przedsiębiorstw będących własnością rządu i zarządzanych przez rząd. Reguły te 
mogą różnić się od zasad, które obowiązują podczas współpracy z komercyjnymi lub prywatnymi 
klientami.

Jeśli prowadzisz interesy z organem rządowym, agencją, urzędnikiem lub pracownikiem, musisz 
znać i przestrzegać postanowienia określone w Zasadach w zakresie zapobiegania przekupstwu 
i korupcji – powiązana dokumentacja RELX. Naruszenia tych zasad mogą spowodować surowe 
kary, zawieszenie lub dyskwalifikację z konkurowania o zlecenia rządowe, a nawet postępowanie 
karne. Aby zapewnić przestrzeganie przez nas tych zasad, należy zgłaszać wszelkie podejrzenia 
naruszeń prawa związane z jakąkolwiek umową z rządem. 

Polityka prowadzenia działalności z organami i urzędnikami państwowymi w Stanach 
Zjednoczonych firmy RELX zawiera szczegółowe wymogi, które należy spełnić podczas współpracy 
z agencją rządową lub urzędnikiem w Stanach Zjednoczonych. 

Mateusz negocjuje kontrakt z agencją rządową. Urzędnik, z którym współpracuje w tym 
zakresie, jest powiązany ze znaną organizacją charytatywną. Mateusz sądzi, że nasza 
firma może zwiększyć swoje szanse na wygranie przetargu, jeśli przekaże darowiznę na 
cele charytatywne w imieniu urzędnika.  Czy to właściwe postępowanie?

Odpowiedź:  Nie. Mimo że może istnieć uzasadnienie, aby nasza firma przekazywała 
darowizny na cele charytatywne w krajach, w których chcielibyśmy prowadzić interesy, nigdy 
nie możemy ich wykorzystywać do wywierania wpływu na urzędnika państwowego w celu 
uzyskania lub utrzymania działalności lub w sytuacjach, gdy to może wydawać się naszym 
celem. Nawet darowizny osobiste mogą być zabronione, jeśli są dyktowane niewłaściwymi 
pobudkami.
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Zatrudnianie pracow-
ników państwowych

Przed przeprowadzeniem rozmowy z obecnym lub byłym 
pracownikiem rządowym na temat pracy na rzecz RELX, 
sprawdź, czy kontakt z taką osobą (do celów rekrutacyjnych 
lub wykonywania jakiejkolwiek innej pracy) nie będzie 
stanowił naruszenia prawa.

Wiele przepisów prawa zabrania firmom prowadzącym interesy z rządem 
zatrudniania obecnego lub byłego pracownika państwowego, innego niż 
na stanowisku sekretarskim, biurowym lub podobnym, w roli pracownika, 
konsultanta, doradcy, wydawcy lub innego wykonawcy. Ograniczenia te 
obejmują także w pewnych okolicznościach porozumienia nieformalne 
odnośnie do przyszłego zatrudnienia. Z tego względu skonsultuj się 
z prawnikiem firmowym przed omawianiem proponowanego zatrudnienia 
bądź zatrzymania jakiegokolwiek obecnego pracownika rządu lub byłego 
pracownika rządu, który przestał pracować w rządzie w ciągu dwóch lat od 
proponowanego zatrudnienia lub zatrzymania.

Zaangażowanie 
firmy w politykę 

Wpłaty na rzecz partii politycznych przez firmę lub w jej 
imieniu są zabronione, z wyjątkiem pewnych uprzednio 
zatwierdzonych wpłat w Stanach Zjednoczonych.

Większość krajów zabrania użycia środków z funduszy korporacyjnych, 
aktywów, usług lub obiektów w imieniu partii politycznej lub kandydata 
politycznego. Jednakże niektóre stany USA zezwalają na takie wpłaty 
i czynności, jeżeli są one zgodne z rygorystycznymi przepisami dot. ich 
raportowania i ujawniania. Dlatego też nie zezwalamy na wykorzystanie 
funduszy korporacyjnych na żadne wpłaty na rzecz partii politycznych, 
z wyjątkiem terytorium USA, a wtedy też tylko zgodnie z rygorystycznymi 
wytycznymi odnośnie do dokonywania takich wpłat. Kwestie te wyjaśniono 
w Polityce dokonywania wpłat na rzecz partii politycznych RELX.

Jeżeli osobiście bierzesz udział w życiu politycznym, wyrażasz swoje poglądy 
w kwestiach legislacyjnych lub politycznych, angażujesz się w działalność 
polityczną lub dokonujesz osobistych wpłat na rzecz partii politycznych, 
musisz wykonywać te czynności w swoim własnym czasie i na swój własny 
koszt. O ile nie otrzymałeś(-aś) uprzedniego zezwolenia od działu kontaktów 
z władzami RELX i prawnika firmy, musisz unikać wszelkich odniesień 
do swojego powiązania z RELX lub którąkolwiek z naszych jednostek 
operacyjnych lub spółek zależnych, innych niż te prawnie wymagane, które 
musisz ujawnić odpowiednim agencjom rządowym, oraz jasno określić, że 
działasz w imieniu własnym, a nie firmy.
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Uczciwe praktyki zatrudniania

Zobowiązujemy się do wspierania środowisk pracy, które promują 
pracę zespołową, różnorodność, integrację i zaufanie, zgodnie z naszą 
Polityką dot. integracji i różnorodności. Nasze zasady i praktyki 
zatrudnienia są konsekwentne i służą zapewnieniu zgodności 
z zasadami programu ONZ „Global Compact” dotyczącego uczciwych 
i niedyskryminujących praktyk zatrudnienia. 

Wspieramy integrację i różnorodność, zabraniamy 
nękania i dyskryminacji oraz angażujemy się na rzecz 
bezpiecznego i sprawiedliwego traktowania pracowników.

Jeden ze współpracowników Grzegorza kilka razy w tygodniu 
wysyła mu sugestywne wiadomości na czacie i zaproszenia 
na spotkanie po godzinach. Nie stroni również od przesyłania 
prywatnych wiadomości podczas spotkań na Zoomie. Grzegorz 
poinformował kolegę, że jego wiadomości nie są mile widziane 
i że powinien przestać je wysyłać. Przez kilka dni był spokój, 
ale Grzegorz znowu zaczął je otrzymywać. Co powinien zrobić?

Odpowiedź:  Kolega Grzegorza angażuje się w niewłaściwe 
zachowanie, które narusza Kodeks i zasady firmy. Grzegorz 
powinien zgłosić to zachowanie swojemu przełożonemu, działowi 
zasobów ludzkich lub w ramach RELX Integrity Line.
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Dyskryminacja

Jesteśmy pracodawcą równych szans. Jesteśmy zobowiązani traktować wszystkich 
pracowników i kandydatów do zatrudnienia z szacunkiem i godnością. Zabraniamy 
dyskryminacji. Rekrutujemy, zatrudniamy, rozwijamy, awansujemy, dyscyplinujemy oraz 
zapewniamy warunki zatrudnienia bez względu na chronione cechy, takie jak rasa, kolor 
skóry, poglądy, wyznanie, tożsamość lub ekspresja płciowa, orientacja seksualna, stan 
cywilny, wiek, niepełnosprawność czy jakąkolwiek inną kategorię chronioną przez prawo. 

Nękanie

Nie tolerujemy żadnej formy nękania, w tym molestowania seksualnego lub 
jakiegokolwiek typu molestowania ze względu na którąkolwiek z chronionych cech 
wymienionych powyżej. Molestowaniem może być słowne, fizyczne, wizualne lub 
inne zachowanie, tworzące obraźliwe, złowrogie lub zastraszające środowisko. 
Nie tolerujemy również znęcania się, zastraszania, żartów lub obelg dotyczących 
jakiejkolwiek chronionej cechy, rozpowszechniania lub publikowania obraźliwych zdjęć, 
filmów lub kreskówek oraz wykorzystywania poczty głosowej, komunikatorów, poczty 
elektronicznej lub innych urządzeń elektronicznych do przekazywania obraźliwych lub 
dyskryminujących treści. 

Warunki zatrudnienia

Przestrzegamy wszelkich mających zastosowanie praw odnośnie do zatrudnienia 
i warunków zatrudnienia. Szanujemy prawa pracowników do reprezentacji, zarówno  
za pośrednictwem związków zawodowych, rad zakładowych, jak i innych mechanizmów. 

Standardy pracy

Prowadzimy działalność w wielu krajach, gdzie standardy i warunki pracy różnią się od 
siebie. Gdziekolwiek prowadzimy działalność, spełniamy wszystkie obowiązujące 
przepisy prawa pracy, zapewniamy pracownikom na całym świecie odpowiednie warunki 
pracy i wynagrodzenie oraz wybieramy dostawców, którzy również zobowiązują się do 
tego samego.

W zeszłym roku Kasia zgłosiła, że była molestowana seksualnie przez 
jednego z jej kolegów w pracy. Od tego czasu jej przełożony podejmował 
ekstremalne kroki, aby unikać interakcji z nią. Nawet nalegał, aby 
zdalnie omawiali sprawy personalne, takie jak oceny wyników. Czy jest to 
dozwolone?

Odpowiedź:  Nasze zasady dotyczące przeciwdziałania nękaniu nie powinny 
i nie mogą być wykorzystywane jako podstawa do wykluczania lub izolowania 
osób od uczestnictwa w aktywnościach biznesowych lub towarzyskich 
związanych z pracą czy dyskusjach, aby uniknąć posądzenia o niewłaściwe 
postępowanie. Zakazy dotyczące nękania, dyskryminacji i odwetu mają na celu 
uzupełnienie i podkreślenie zaangażowania firmy na rzecz tworzenia miejsca 
pracy opartego na integracji, a nie stanowienia podstawy do czynienia wyjątków 
od nich.
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Miejsce pracy
Do RELX należy około 235 obiektów na całym świecie. Polityka bezpieczeństwa fizycznego 
określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa fizycznego dla tych obiektów oraz zapewnia 
wytyczne dla liderów biznesowych RELX w zakresie ochrony personelu, zasobów, mienia 
i gości. Wszyscy pracownicy, wykonawcy i goście są zobowiązani do jej przestrzegania.

Jesteśmy zobowiązani do zapewniania bezpiecznego miejsca pracy oraz do spełniania 
wymagań prawnych, by uniknąć zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.  
Oczekujemy od naszych pracowników zachowania w sposób, który przyczynia się do 
tworzenia zdrowego, bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy.  Nie zezwalamy na 
używanie broni w naszych miejscach pracy ani podczas imprez służbowych i nie tolerujemy 
przemocy w miejscu pracy w żadnej postaci.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zarządzamy naszymi obiektami zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie regulacjami 
BHP.  W celu zachowania zgodności z przepisami wszystkie osoby w naszych obiektach 
muszą stosować się do naszych instrukcji i procedur bezpieczeństwa, w tym do tych 
wyszczególnionych w Globalnych zasadach BHP RELX.  Powiadom swojego kierownika oraz 
dział zasobów ludzkich niezwłocznie, gdy będziesz mieć pytania lub wątpliwości odnośnie 
do możliwych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w którymkolwiek 
z naszych obiektów.

Miejsce pracy wolne od narkotyków i alkoholu

Używanie narkotyków i alkoholu może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i nie jest 
dozwolone w środowisku pracy. 

Napoje alkoholowe mogą być serwowane na terenie firmy lub na wydarzeniu przez nią 
sponsorowanym tylko pod pewnymi warunkami i za uprzednią zgodą kierownictwa obiektu. 
Od pracowników biorących udział w wydarzeniach, na których serwuje się alkohol, oczekuje 
się odpowiedniego i profesjonalnego zachowania. 

W przeciwnym razie zabraniamy używania, posiadania, sprzedaży, produkcji, rozdawania, 
dystrybucji oraz zakupu alkoholu (chyba że jest legalny w ramach tranzytu) lub leków/
narkotyków (chyba że osoba posiada aktualną i ważną receptę wystawioną przez lekarza) 
podczas wykonywania pracy lub przebywania na terenie firmy.  Zabraniamy także 
pracownikom angażowania się w pracę w imieniu RELX podczas bycia pod wpływem 
substancji odurzających.  

Oprócz zgodności z Kodeksem musisz także przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad 
dotyczących narkotyków i alkoholu wydanych przez Twoją firmę.
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Prawa człowieka
Jako uczestnik programu ONZ „Global Compact” jesteśmy zobowiązani do ochrony praw 
człowieka. Wspieramy i respektujemy międzynarodowe prawa człowieka. Staramy się także 
pilnować, abyśmy nie zostali wmieszani w naruszenia praw człowieka.

Środowisko

Nasze firmy mają wpływ na środowisko głównie poprzez wykorzystywanie energii i papieru, 
korzystanie z technologii druku i produkcji, jak też recykling odpadów. Dążymy do zmniejszania 
tego wpływu w miarę możliwości, przestrzegając trzech zasad dotyczących środowiska, 
ustanowionych w programie ONZ „Global Compact”, które wskazują aby: 
n     Stosować zapobiegawcze podejście do zmian środowiskowych. 
n     Podejmować inicjatywy w celu promowania większej odpowiedzialności w zakresie 

środowiska. 
n     Zachęcać do rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych środowisku. 

Aby zrealizować to zobowiązanie, naszym celem jest wykorzystywanie:

n     odnawialnych i nadających się do przetworzenia źródeł i materiałów, przy minimalnej ilości 
odpadów; 

n     technologii, materiałów i procesów mających minimalny wpływ na środowisko, jeżeli tylko 
o możliwe; 

n     usług dostawców i wykonawców mających takie same cele. 

Wyznaczamy miary i cele dotyczące naszych wyników w zakresie ochrony środowiska zgodnie 
z Globalną polityką RELX dot. ochrony środowiska.

Staramy się wspierać inicjatywy dotyczące poprawy stanu środowiska 
oraz zmniejszać nasz negatywny wpływ na środowisko.
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Często zadawane pytania
Do czego służy Kodeks?
Kodeks określa kluczowe zasady ogólne, które mają 
zastosowanie do firm RELX, naszych pracowników, jak 
i członków zarządów.

Kodeks ma nam pomóc w utrzymywaniu zgodnego 
z prawem, uczciwego i etycznego środowiska w naszych 
firmach.

Kogo dotyczy Kodeks?
Dotyczy wszystkich pracowników firm RELX na całym 
świecie. Gdy Kodeks odnosi się do „firmy” lub RELX, 
oznacza to wszystkie podmioty, jednostki zależne, oddziały, 
filie i firmy RELX.

Co jest podstawą wszystkich zasad 
zamieszczonych w Kodeksie?
Ogólnie zasady określone w Kodeksie mają na celu 
promowanie kultury uczciwości, w tym etycznego 
i odpowiedniego postępowania w biznesie i miejscu pracy. 
Wiele zasad zawartych w Kodeksie opiera się na prawach 
oraz regułach i przepisach rządowych, które dotyczą 
RELX i naszych pracowników we wszystkich miejscach 
na świecie, gdzie prowadzimy działalność.  Inne zasady 
zawarte w tym Kodeksie, niezależnie od tego, czy wywodzą 
się z konkretnego prawa lub przepisów, odzwierciedlają 
nasze zaangażowanie na rzecz utrzymywania miejsca 
pracy pełnego szacunku oraz etycznego, które sprzyja 
naszej działalności i jest wolne od dyskryminacji, nękania 
lub innych niewłaściwych zachowań.

RELX to firma globalna, ale istnieją także lokalne prawa 
w każdym z krajów, gdzie prowadzimy działalność, które 
mają zastosowanie do naszej działalności. Oczekuje się od 
Ciebie przestrzegania wszystkich obowiązujących praw, 
reguł i przepisów, nawet jeżeli nie są one konkretnie 
omówione w Kodeksie.

Oprócz Kodeksu istnieją odrębne zasady określone przez 
RELX, jak również każdą inną firmę, kraj lub grupę, 
z którymi jesteś powiązany(-a). Oczekuje się od Ciebie 
znajomości i przestrzegania tych zasad.

Czy istnieją inne zasady, które mnie 
dotyczą?  Która zasada ma pierwszeństwo?
Oprócz zasad określonych w Kodeksie, firma RELX i 
należące do niej firmy egzekwują zasady związane ze 
wszystkimi sferami naszej działalności. W niektórych 
przypadkach firma RELX lub należące do niej firmy 
również mają bardziej szczegółowe zasady dotyczące 
tematów opisanych w Kodeksie. W takim przypadku 
mają zastosowanie także bardziej szczegółowe zasady, 
w zakresie, w jakim są one spójne z Kodeksem.

W przypadku sprzeczności między Kodeksem 
a dodatkowymi zasadami należy skonsultować się ze 
swoim kierownikiem, przedstawicielem działu zasobów 
ludzkich, członkiem komisji ds. zgodności lub prawnikiem 
firmy.

Jeśli coś nie jest uwzględnione w Kodeksie 
lub pokrewnej polityce, czy może mimo 
tego stanowić naruszenie?
Oczekujemy, że w obliczu dylematu lub pytania o decyzję 
albo postępowania każdy pracownik będzie zawsze 
postępować zgodnie z duchem Kodeksu i najwyższymi 
standardami etycznymi. Kiedy stajesz przed dylematem lub 
pytaniem, miej na względzie następujące pytania: 

n     Czy decyzja lub postępowanie naruszy moją reputację 
w zakresie etyki lub reputację firmy?  

n     Czy decyzja bądź postępowanie może nieść za sobą 
szkodę, zawstydzenie lub upokorzenie współpracownika 
czy klienta albo w sposób niesprawiedliwy niekorzystnie 
wpłynąć na konkurenta?  

n     Czy decyzja lub postępowanie mogą sprawiać wrażenie 
nieetycznych lub niezgodnych z prawem?  

n     Czy raport z moich działań lub decyzji wyglądałby 
niekorzystnie, gdyby został przedstawiony w wieczornym 
wydaniu wiadomości lub w mediach społecznościowych?  

n     Czy decyzja lub postępowanie sprawia wrażenie 
niewłaściwego z punktu widzenia moralności i etyki?  

n     Czy będę musiał(a) kłamać lub naginać prawdę, aby 
uzasadnić swoją decyzję lub działania?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań 
brzmi „tak”, musisz ponownie rozważyć swoje podejście. 
Jeżeli to konieczne, poproś o wskazówki przed podjęciem 
jakichkolwiek działań.
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Jeżeli mam pytania dotyczące Kodeksu?
Po przeczytaniu Kodeksu i przejściu szkolenia na temat 
Kodeksu lub indywidualnych zasad Kodeksu możesz nadal 
mieć pewne pytania. W końcu wiele z zasad jest opartych 
na skomplikowanych prawach i przepisach. Przestrzeganie 
każdej z zasad jest ważne, gdyż nawet niezamierzone 
ich naruszenie może mieć poważne konsekwencje dla 
zainteresowanych osób oraz dla RELX. Dlatego też 
należy zadawać wszelkie pytania swojemu kierownikowi, 
przedstawicielowi działu zasobów ludzkich, prawnikowi 
firmy lub członkowi komisji ds. zgodności. Można też 
w każdej chwili skorzystać z opcji Zadaj pytanie w ramach 
RELX Integrity Line.

Co robić w obliczu naruszenie postanowień 
Kodeksu?
Twoim obowiązkiem jest zgłaszanie wszelkich naruszeń 
zasad lub prawa w przypadku powzięcia informacji o ich 
wystąpieniu. Możesz zgłaszać naruszenia swojemu 
kierownikowi, przedstawicielowi działu zasobów ludzkich, 
prawnikowi firmy, członkowi komisji ds. zgodności lub za 
pośrednictwem RELX Integrity Line.

Czy zgłaszanie naruszeń którejkolwiek 
reguły lub zasady może zagrozić mojej 
pracy?
Zasady RELX zabraniają podejmowania działań 
odwetowych wobec każdego, kto dokona zgłoszenia 
podejrzenia naruszenia postanowień Kodeksu. Każdy, 
kto próbuje podjąć działania odwetowe wobec osób, które 
w dobrej wierze zgłaszają swoje wątpliwości zgodnie 
z Kodeksem lub polityką firmy, nie tylko narusza zasady 
RELX, ale może również naruszyć prawo, co spotka się 
z odpowiednią reakcją.

W jaki sposób dokonać zgłoszenia za 
pośrednictwem RELX Integrity Line?
RELX Integrity Line to kanał służący do dokonywania 
zgłoszeń, jeżeli krępuje Cię zgłaszanie znanych Ci lub 
podejrzewanych naruszeń swojemu kierownikowi, 
przedstawicielowi działu zasobów ludzkich, prawnikowi 
firmy lub członkowi komisji ds. zgodności. Usługa ta jest 
dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku 
i świadczona przez niezależnego dostawcę zewnętrznego. 
Możesz dokonywać zgłoszeń online na stronie https://
secure.ethicspoint.com/domain/media/pl/gui/27947/
index.html lub telefonicznie.  Informacje dot. dostępu 
telefonicznego w odniesieniu do każdego z krajów i języków 
są dostępne na stronie internetowej i na stronach naszych 
sieci wewnętrznych.

Czy mogę dokonać zgłoszenia, nie podając 
swoich danych osobowych?
Mimo że preferujemy, aby przedstawiać swoją tożsamość 
podczas dokonywania zgłoszenia, zdajemy sobie sprawę, 
że w niektórych sytuacjach możesz chcieć zachować 
anonimowość.  Lokalne przepisy mogą dopuszczać 
zgłoszenia dotyczące tylko określonych tematów lub mogą 
zakazywać dokonywania anonimowych zgłoszeń w ramach 
Integrity Line. Ograniczenia te określono w Informacjach 
o ochronie prywatności RELX Integrity Line. Jeśli 
zgłaszasz sytuację anonimowo, podaj jak najwięcej 
szczegółów, aby umożliwić nam dokładniejsze zbadanie 
sprawy. Osobom dokonującym zgłoszenia anonimowo 
przyznawany jest numer zgłoszenia. Są one proszone 
o sprawdzenie zapisu zgłoszenia po jego dokonaniu, 
ponieważ umożliwia nam to zadawanie dalszych pytań 
w przypadku konieczności uzyskania dalszych informacji 
potrzebnych do przeprowadzenia dokładnego dochodzenia.

Czym są komisje ds. zgodności?
Komisje ds. zgodności to grupy kierowników wyższego 
szczebla wyznaczone do pomocy w zapewnieniu zgodności 
przez firmę, którą reprezentują oraz jej pracowników. 
Istnieje komisja dla całej firmy RELX, składająca się 
z kierowników wyższego szczebla, która reprezentuje 
wszystkie nasze firmy. Każdy główny obszar biznesowy ma 
także taką komisję. Dane kontaktowe komisji ds. zgodności 
są dostępne na stronach naszych sieci wewnętrznych. 

Co należy zrobić, gdy ktoś mnie poprosi 
o wykonanie czegoś, co według mnie 
narusza Kodeks?
Należy omówić swoje wątpliwości z kierownikiem. Jeżeli 
to Cię krępuje, skontaktuj się z przedstawicielem działu 
zasobów ludzkich, prawnikiem firmy lub członkiem 
komisji ds. zgodności albo zgłosić swoje wątpliwości za 
pośrednictwem RELX Integrity Line.
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Dokumenty źródłowe

Culture of Integrity: Do the Right Thing

Globalna polityka ochrony środowiska

Globalne zasady BHP

Harmonogram archiwizacji dokumentacji

Instrukcje dotyczące klasyfikowania wartości informacji

Kodeks transakcyjny dotyczący papierów wartościowych

Komisje ds. zgodności

Limity odnoszące się do dopuszczalnych prezentów i gratyfikacji 
przekazywanych urzędnikom państwowym

Polityka bezpieczeństwa informacji

Polityka dokonywania wpłat na rzecz partii politycznych

Polityka dot. integracji i różnorodności

Polityka dotycząca niezapowiedzianej kontroli
Polityka dotycząca przynoszenia własnych urządzeń

Polityka informacyjna

Polityka prowadzenia działalności z organami i urzędnikami 
państwowymi w Stanach Zjednoczonych

Polityka zgodności w zakresie sankcji handlowych

Ramy dotyczące ograniczania ryzyka oszustw finansowych

Standardy zgodności z przepisami o konkurencji

Wytyczne na temat tajemnic handlowych

Zasady dotyczące elektronicznego miejsca pracy

Zasady działania i zarządzania

Zasady Mediów Społecznościowych

Zasady prywatności

Zasady w zakresie zapobiegania przekupstwu i korupcji

Zasady zarządzania dokumentacją

Zestaw narzędzi etycznego lidera

Zgłaszanie wątpliwości

Następujące dokumenty i zasoby określone w niniejszym 
Kodeksie są dostępne w RELX HOME i intranetach obszaru 
biznesowego:
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