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Polityka zgłaszania nieprawidłowości 
 
1. Wstęp 
 
Nasz Kodeks postępowania w biznesie określa nasze wartości i zobowiązuje nas do przestrzegania 
standardów, które sobie wyznaczyliśmy. Ustalone przez nas metody pracy zapewniają nam odpowiednią 
ochronę i sprzyjają tworzeniu środowiska pracy, w którym sprawiedliwość, uczciwość i wzajemny 
szacunek stanowią normę. 
 
Obowiązkiem każdego pracownika jest utrzymanie takiego stanu rzeczy. Każdy z nas jest zobowiązany 
do dążenia do tego, aby nasze wartości i metody pracy były przestrzegane i stanowiły punkt odniesienia 
podczas codziennych działań. Czasami oznacza to mierzenie się z trudnymi sytuacjami zmuszającymi 
nas do przeciwstawienia się postawom lub praktykom, które wydają nam się złe, i zwalczenia ich. 
 
Należy pamiętać, że w takich przypadkach zawsze będziemy wspierani przez naszą firmę. Zabranie 
głosu w sprawie prawidłowego postępowania wymaga pewnej odwagi. Należy pamiętać, że nasza firma 
zawsze oferuje wsparcie osobom, które wykazują taką odwagę. 
 
Wdrożyliśmy zrozumiałą procedurę wewnętrzną, która umożliwia naszym pracownikom poufne 
zgłaszanie nieprawidłowości: 
 

• Pracownik powinien jak najszybciej zgłosić problem, najlepiej udając się do swojego 
bezpośredniego przełożonego. 

• Jeżeli pracownik uważa, że z pewnych powodów nie może tego zrobić, powinien rozważyć 
kontakt z przedstawicielem kierownictwa wyższego szczebla, lokalnym kierownikiem ds. etyki i 
zgodności lub pracownikiem lokalnego działu kadr/prawnego. 

• Jeżeli jednak pracownik ma obawy związane z rozmawianiem z osobami ze swojej pracy, może 
skorzystać z naszej dodatkowej usługi opracowanej we współpracy z Safecall, w pełni 
niezależną firmą świadczącą profesjonalne, niezależne i zapewniające poufność usługi 
zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy. 

 
Firma Keller zobowiązuje się chronić wszystkich pracowników, którzy bronią naszych zasad i zapewnić, 
by nie stali się przedmiotem działań odwetowych.  Oczekujemy natomiast, aby zgłaszane były wyłącznie 
poważne problemy. Wszystkie zgłoszenia traktujemy poważnie, przeprowadzając dochodzenie i 
podejmując odpowiednie działania. Podejmowanie działań niezgodnych z prawem lub naszymi zasadami 
może skutkować działaniami korygującymi lub postępowaniem dyscyplinarnym, włącznie ze 
zwolnieniem. 
 
2. Cele Polityki 
 
Pracownicy Keller lub osoby pracujące na terenie naszej firmy mogą zauważyć lub podejrzewać pewne 
nieprawidłowości. 
 
Niniejsza Polityka zawiera wytyczne dotyczące postępowania w takiej sytuacji,  które ułatwią zgłoszenie 
swoich obaw osobie, która przeprowadzi odpowiednie, niezależne dochodzenie i podejmie niezwłoczne 
działania.   Nieprawidłowe postępowanie w pracy oznacza wszelkie działania stanowiące przestępstwo, 
złamanie przepisów prawnych lub wszelkie umyślne naruszenia postanowień Kodeksu postępowania w 
biznesie. Niniejsza Polityka nie dotyczy ogólnych problemów związanych z codzienną pracą, które 
należy omawiać w standardowy sposób ze swoim bezpośrednim przełożonym. 
 
3. Zgłaszanie nieprawidłowości w pracy 

 
W przypadku zauważenia poważnych nieprawidłowości należy jak najszybciej zgłosić problem, najlepiej 
udając się do swojego kierownika lub bezpośredniego przełożonego.   Jeżeli pracownik ma w związku z 
tym pewne obawy lub wolałby porozmawiać z inną osobą, może skontaktować się z lokalnym 
kierownikiem ds. etyki i zgodności lub pracownikiem lokalnego działu kadr/prawnego.   
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Jeżeli pracownik ma obawy związane z rozmawianiem z osobami ze swojej pracy, może skorzystać z 
poufnej infolinii do zgłaszania nieprawidłowości prowadzonej przez Safecall, w pełni niezależną firmę 
specjalizującą się w przyjmowaniu tego typu zgłoszeń.  Infolinia jest dostępna całodobowo przez cały 
tydzień i umożliwia dokonanie zgłoszenia w wielu językach.  
 
Przyjęte zgłoszenie zostaje spisane, a następnie przesłane w formie raportu do firmy Keller.   
 
Niezależnie od sposobu zgłoszenia firma niezwłocznie przeprowadzi dochodzenie, a osoba rozpatrująca 
zgłoszenie podejmie wszelkie niezbędne działania służące zapewnieniu poufności osobie dokonującej 
zgłoszenia. Każde zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie, a jeżeli będzie to uzasadnione, 
pracownik dokonujący zgłoszenia będzie informowany o podejmowanych działaniach. 
 
Zgłaszanie poważnych i racjonalnych podejrzeń nieprawidłowości nie będzie się wiązało ze zwolnieniem 
osoby dokonującej zgłoszenia ani żadną dyskryminacją pod jej adresem. W przypadku osób 
dyskryminujących pracowników, którzy zgłaszają nieprawidłowości, zostanie wszczęte postępowanie 
dyscyplinarne.   
 
4. Zakres 
 
Niniejsza Polityka obejmuje wszystkie podmioty prawne, które znajdują się w pełnym posiadaniu Keller 
Group plc, w których Keller Group plc posiada większość udziałów lub które znajdują się pod jej ogólną 
kontrolą operacyjną. 
 
5. Zarządzanie 
 
Nadzór nad niniejszą Polityką sprawuje komisja audytowa zarządu Keller Group plc. 
 
6. Obowiązki 
 
Niniejsza Polityka obejmuje wszystkie osoby zatrudnione przez dowolną spółkę wchodzącą w skład 
Keller Group lub wykonujące prace na jej rzecz, w tym wykonawców oraz pracowników tymczasowych i 
agencyjnych. 

 
7. Informacje dodatkowe 
 

• Kodeks postępowania w biznesie 
 
8. Historia zmian dokumentu 
 
Status polityki Ostateczny 

Data wydania 01.01.2016 r. 

Ostatnia wersja i aktualizacja 26.11.2020 r. 

Data kolejnej wersji 30.06.2021 r. 

Właściciel polityki Dział prawny Grupy 

 
 


