Zgłaszanie nieprawidłowości
Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy oraz partnerzy biznesowi będą postępowali w uczciwy sposób
zgodnie ze standardami zachowania opisanymi w naszym Kodeksie Postępowania. Jeśli podejrzewają
Państwo, że doszło do naruszenia prawa lub Kodeksu Postępowania, prosimy o zgłoszenie nam swoich
obaw.
Nasz Kodeks Postępowania jest dostępny na intranecie oraz pod następującym linkiem:
www.imperialbrandsplc.com. Pytania dotyczące Kodeksu prosimy wysyłać drogą mailową na adres:
Governance.Team@uk.imptob.com
Istnieje kilka sposobów poinformowania nas o tym, co Państwa niepokoi:
1. Zgłoszenie nieprawidłowości na poziomie lokalnym
Jeśli to Państwu nie stworzy poczucia dyskomfortu, powinni Państwo zgłosić swoje obawy zwierzchnikom
lub lokalnemu zespołowi ds. zasobów ludzkich. Opracowaliśmy szereg procedur zapewniających spójność
procesów postępowania ze zgłoszonymi obawami w całej Spółce.
2. Zgłoszenie nieprawidłowości przedstawicielom wyższej kadry kierowniczej
Jeśli odczuwają Państwo dyskomfort przed zgłoszeniem swoich obaw na poziomie lokalnym lub jeśli zgłosili
Państwo swoje obawy na poziomie lokalnym i są Państwo przekonani, że nie zareagowano na nie w
odpowiedni sposób, prosimy o skontaktowanie się z jedną z niżej wymienionych osób:




Sekretarz Zarządu
Kontroler finansowy Grupy lub
Dyrektor ds. zasobów ludzkich

Tel.: +44 (0)117 963 6636 (prosimy poinformować, że chodzi o zgłoszenie nieprawidłowości)
Mogą Państwo również zgłosić swoje obawy na piśmie, ale prosimy o poinformowanie nas, w jaki sposób
możemy się z Państwem ponownie skontaktować. List mogą Państwo wysłać na następujący adres:
Sekretarz Zarządu;
121 Winterstoke Road,
Bristol BS3 2LL, Wielka Brytania
Oznaczenie: Osobisty’

Fax: +44 (0)117 966 7859
Email: whistle.blowing@uk.imptob.com.

3. Zgłaszanie nieprawidłowości za pomocą zewnętrznej infolinii Expolink
Mogą Państwo również w dowolnym momencie zgłosić swoje obawy za pomocą całkowicie niezależnej
usługi oferowanej przez organizację Expolink, z którą mogą się Państwo skontaktować za pomocą telefonu,
emaila lub strony internetowej. Expolink gwarantuje, że Państwa zgłoszenie zostanie szybko przekazane do
właściwych osób:





Infolinia Expolink działa przez 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu (oprócz 25 grudnia). Numery
telefonu różnią się w zależności od kraju. Jeśli nie znają Państwo właściwego numeru telefonu,
prosimy sprawdzić tablice ogłoszeniowe w Państwa miejscu pracy, odwiedzić strony
www.expolink.co.uk, www.imperialbrandsplc.com lub intranet Grupy
Zgłoszenia drogą mailową można wysyłać do Expolink pod następujący adres
imperialtobacco@expolink.co.uk
Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej mogą być wysyłane do Expolink ze strony
www.expolink.co.uk za pomocą kodu imperialtobacco’.

Nasza gwarancja
Na ile to możliwe, zapewnimy poufność informacji przekazanych przez Państwa. Jakkolwiek, może się
zdarzyć, że dla celów śledztwa będziemy musieli ujawnić niektóre informacje.
Mogą Państwo zgłosić swoje obawy anonimowo, jeśli zezwala na to prawo kraju, w którym Państwo
pracują.
Nie tolerujemy działań odwetowych przeciwko osobom, które ujawniają rzeczywiste bądź
przypuszczalne złamanie kodeksu lub pomagają w dochodzeniu. Jednocześnie ostrzegamy, że
zgłoszenia wnoszone w złej wierze mogą poskutkować wszczęciem działań dyscyplinarnych.
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