Zasady zgłaszania możliwych
Naruszeń w ARP S.A.
Otwarty dialog i uczciwość biznesowa
to wartości jakimi ARP kieruje się w realizacji celów
statutowych. W tym duchu ARP wdrożyła system
zgłaszania i rozpatrywania możliwych Naruszeń.

Sygnalista - osoba
zgłaszająca lub ujawniająca
informacje o możliwych
Naruszeniach, które obserwuje
lub obserwowała w swoich
działaniach związanych z pracą
na rzecz ARP, np.:

Wiesz o potencjalnym Naruszeniu w ARP?

•
•
•
•
•

Pracownik,
Były Pracownik,
Wykonawca,
Dostawca,
Wolontariusz / nieodpłatny
stażysta,
• Kandydat do pracy,
• Członek organu (Członek
Zarządu /Rady Nadzorczej).

Poinformuj nas!

Kanały zgłaszania Naruszeń
EY VCO dostępne na naszej stronie pod
adresem: https://arp.vco.ey.com

Naruszenie – nieetyczne

(link nie działa w przeglądarce Internet Explorer)

zachowanie lub zaniechanie, do
którego doszło w kontekście
związanym z pracą lub
współpracą z ARP S.A., w tym w
szczególności naruszenie
obowiązujących przepisów prawa,
naruszenie lub omijanie
postanowień regulacji
wewnętrznych obowiązujących w
ARP S.A., konflikty interesów.

Telefonicznie- kontaktując się z
osobą odpowiedzialną za
odbieranie zgłoszeń pod numerem
880 342 215

Działania Odwetowe –
bezpośrednie lub pośrednie
działanie lub zaniechanie, które
jest spowodowane zgłoszeniem,
które narusza lub może naruszyć
prawa zgłaszającego, jego
najbliższych lub osób
udzielających mu wsparcia w
zgłoszeniu lub wyrządza lub
może wyrządzić szkodę
zgłaszającemu, jego najbliższym
lub osobom udzielającym mu
wsparcia w zgłoszeniu.

o

Sygnalistom, ich bliskim i osobom wspierającym ich
w zgłoszeniu Naruszenia przysługuje ochrona przed działaniami
odwetowymi.

o

Wszystkie Zgłoszenia traktujemy w sposób rzetelny i poufny.

o

Postępowania wyjaśniające prowadzimy w sposób
nieujawniający tożsamości Sygnalisty osobom nieuprawnionym.

o

Możemy skierować do Sygnalisty prośbę o udzielenie
dodatkowych informacji pomocnych w wyjaśnieniu zgłoszonego
Naruszenia. Jednocześnie nie będziemy podejmować prób
ustalenia tożsamości osób działających w dobrej wierze
i dokonujących zgłoszeń anonimowo, chyba że będzie
to wymagane prawem.

o

W razie potrzeby Sygnalista możne zgłosić Naruszenie
wyznaczonym organom lub instytucjom państwowym.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami:
telefon: 880 342 215

