
 

 
Zabieranie głosu  
Jeżeli podejrzewasz naruszenie prawa, naszego Kodeksu postępowania lub Kodeksu 
dostawcy, zgłaszaj swoje obawy.  
 
Naszym celem jest wspieranie otwartości i będziemy wspierać tych, którzy zgłaszają obawy, 
nawet jeśli te okażą się błędne. Obawa zgłoszona ze złym zamiarem może jednak 
prowadzić do działań dyscyplinarnych.  
 
Nasz Kodeks postępowania i Kodeks dostawcy są dostępne w intranecie i pod adresem: 
www.imperialbrandsplc.com. Pytania można przesyłać e-mailem na adres 
Governance.Team@impbrands.com  
 
Istnieje kilka sposobów zabierania głosu:  
 
1. Zabieranie głosu lokalnie  
Jeżeli czujesz się na tyle swobodnie, możesz porozmawiać ze swoim bezpośrednim 
przełożonym lub lokalnym zespołem ds. zasobów ludzkich.  
 
2. Zabieranie głosu w grupie  
Jeśli nie czujesz się komfortowo zgłaszając swoje obawy lokalnemu współpracownikowi, lub 
jeśli zgłosiłeś swoje obawy lokalnie i uważasz, że lokalna odpowiedź jest niewystarczająca, 
zachęcamy do przesłania zgłoszenia za pośrednictwem naszego automatycznego systemu 
poufnego raportowania. Jest to bezpieczny, łatwo dostępny i prosty w obsłudze system, 
który zapewni szybkie skierowanie Twojego zgłoszenia do właściwych osób. Jeżeli wolisz, 
Twoje zgłoszenie może być złożone anonimowo. 
 
Możesz uzyskać dostęp do systemu z komputera lub urządzenia mobilnego, odwiedzając 
stronę https://imperialbrands.whistleblowernetwork.net. Możesz też zeskanować poniższy 
kod QR za pomocą aparatu w urządzeniu: 
 
 
 
 
 
 
 
Po wejściu do systemu możesz dostarczyć pisemny raport lub nagrać wiadomość głosową 
(obecnie nie jest obsługiwane w systemie iOS), a jeśli chcesz, możesz również dołączyć 
dokumenty, zdjęcia lub filmy w ramach udowodnienia swojego zgłoszenia. Jeśli zdecydujesz 
się zostawić wiadomość głosową, Twój głos zostanie cyfrowo zmieniony w celu ochrony 
Twojej tożsamości, jeśli wolisz pozostać anonimowy. 
 
Jeśli wolisz, w niektórych krajach możesz również zadzwonić na lokalną bezpłatną infolinię i 
postępować zgodnie z automatycznymi instrukcjami, aby zostawić wiadomość. Możesz 
uzyskać dostęp do listy krajów i numerów tutaj. Po wyświetleniu monitu wprowadź kod 
25492. 
 
Niezależnie od wybranej opcji, zostaniesz poproszony o utworzenie bezpiecznej skrzynki 
pocztowej, która zapewni nam bezpieczne i skuteczne środki komunikacji z Tobą za 
pośrednictwem systemu i przekazywania Ci informacji zwrotnych.  
 
Nasza gwarancja dla Ciebie  
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O ile to możliwe, zachowamy Twoją anonimowość i poufność Twoich obaw. Jednak w celu 
przeprowadzenia stosownego dochodzenia, może być konieczne ujawnienie niektórych 
informacji.  
Możesz zgłosić swoje obawy anonimowo, o ile zezwalają na to przepisy kraju, w którym 
pracujesz.  
 
Nie tolerujemy działań odwetowych na osobie, która zabiera głos lub pomaga w 
dochodzeniu.  
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