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LIST OD NASZEGO PREZESA 
 

Szanowna Koleżanko/Szanowny Kolego, 

 

W związku z tym, że korporacja GATX dąży do tego, aby być uznawana za najlepszą firmę 
zajmującą się leasingiem wagonów na świecie, musimy robić co w naszej mocy, aby 
zdobywać i utrzymywać zaufanie naszych klientów, udziałowców, pracowników, 
dostawców, partnerów i społeczności, w których prowadzimy działalność. 

 
Proszę o uważne przeczytanie tego Kodeksu. Od wszystkich pracowników GATX 

oczekuje się zachowania zgodnego z literą jak i duchem tego Kodeksu. Jest 

niezmiernie istotne, aby każdy z pracowników rozumiał i przestrzegał polityk 

obowiązujących w firmie, działał w sposób szczery i uczciwy, oraz powstrzymywał się 

od wszelkich czynności, które mogłyby zaszkodzić naszej reputacji.  

 

Jeśli nie masz pewności, co zrobić – pytaj!  W razie jakichkolwiek pytań lub 

wątpliwości dotyczących tego Kodeksu, lub jakichkolwiek czynności 

podejmowanych w GATX, należy porozmawiać na ten temat ze swoim 

kierownikiem lub innym przedstawicielem Korporacji, albo z Działem Prawnym. 

Jeśli wolisz, możesz działać anonimowo, kontaktując się poprzez nasz Portal Etyki 

i Zgodności. Dane kontaktowe przedstawicieli firmy i Portalu podane są na końcu 

niniejszego Kodeksu. Nikt, kto w dobrej wierze zgłasza podejrzewany przypadek 

naruszenia prawa, nie może z tego powodu doświadczać działań odwetowych. 
 

 
Proszę o przyłączenie się do mnie i podjęcia zobowiązania do przestrzegania 

najwyższych standardów etycznych podczas prowadzenia biznesu. 

 
Dziękuję, 

 

 
Brian A. Kenney 

Prezes, Prezydent i Dyrektor 

Generalny 
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 Czym jest ten Kodeks 
i dlaczego z niego korzystamy? 

KODEKS TEN WYZNACZA STANDARDY I ZASADY WSPÓŁPRACY Z NASZYMI KLIENTAMI, 

UDZIAŁOWCAMI, KOLEGAMI Z PRACY, PARTNERAMI HANDLOWYMI I WSZYSTKIMI INNYMI OSOBAMI, Z KTÓRYMI UTRZYMUJEMY 

RELACJE ZAWODOWE. MÓWIĄC PROŚCIEJ – JEST TO NASZ PLAN DZIAŁANIA I KOMPAS WSKAZUJĄCY 

WŁAŚCIWY KIERUNEK PROWADZENIA BIZNESU.   
 

ZATEM BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY JESTEŚ NOWĄ OSOBĄ W FIRMIE, CZY PRACUJESZ DLA NAS OD WIELU LAT, WAŻNE JEST 

ABYŚ ZROZUMIAŁ(A), CZEGO DOTYCZY TEN KODEKS. OTO KILKA KLUCZOWYCH FAKTÓW: 

 
1.  Kodeks ten ma zastosowanie do wszystkich pracowników i dyrektorów Korporacji GATX oraz jej spółek zależnych i obowiązuje we wszystkich krajach, w 

których działamy. 

 
2.  Posługujemy się jednolitą wersją Kodeksu (a nie jego wariantami regionalnymi), ponieważ przyjmujemy te same wartości 

etyczne niezależnie od miejsca, w którym działamy. 

 
3.  Kodeks pomaga utrzymać i wzmocnić naszą reputację odpowiedzialnego i godnego zaufania obywatela korporacyjnego, 

pracodawcy i podmiotu biznesowego. 

 
4.  Musimy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji w każdym z krajów, w których prowadzimy nasz 

biznes. We wszystkich tych krajach może mieć również zastosowanie prawo amerykańskie, gdyż korporacja GATX ma swoją 

siedzibę w Stanach Zjednoczonych. 

 
5.  Uważnie badamy każde zgłoszenie naruszenia prawa i możemy podjąć działania dyscyplinarne, włącznie ze zwolnieniem z pracy. 

 

6.  Zabraniamy aktów odwetu wobec kogokolwiek, kto w dobrej wierze zgłasza przypadek naruszenia tego Kodeksu.  
 

7.  Kodeks ten nie obejmuje każdej sytuacji ani nie odpowiada na każde pytanie. Oczekujemy od Ciebie, że będziesz postępować w 

sposób etyczny i uczciwy, oraz tego, że poprosisz o wskazówki inne osoby, jeśli nie będziesz pewna(-y), jak należy postąpić. 

 

8.  Masz dostęp do wielu zasobów, dzięki którym łatwiej poradzisz sobie z kwestiami etycznymi. Pamiętaj, aby korzystać z nich w 

każdym przypadku, gdy masz jakieś pytania.  
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Co należy zrobić?  
Vademecum podejmowania etycznych decyzji 

 
 
 

STOISZ PRZED TRUDNĄ DECYZJĄ? STWORZYLIŚMY TO WYGODNE NARZĘDZIE, KTÓRE POMOŻE CI DOKONAĆ WŁAŚCIWEGO 

WYBORU, JEŚLI BĘDZIESZ MUSIAŁ(A) KIEDYKOLWIEK ZMIERZYĆ SIĘ KWESTIĄ ZWIĄZANĄ Z ETYKĄ. POMYŚL O 
SYTUACJI, W KTÓREJ SIĘ ZNALAZŁEŚ(-AŚ), A NASTĘPNIE ODPOWIEDZ NA PONIŻSZE PYTANIA: 

 

 

   
 
 

         
 

ODPOWIEDŹ 

 
TAK: Przejdź do etapu 2. 

 
NIE: Działania podejmowane na 

podstawie niepełnych informacji 

mogą przynieść niepożądane skutki. 

Nie przechodź dalej. 

 
NIE MAM PEWNOŚCI: Zwróć 

się o wytyczne do swojego 

kierownika 

lub do Działu Prawnego. 

ODPOWIEDŹ 

 
TAK: Przejdź do etapu 3. 

 
NIE: Działanie to może spowodować 

poważne negatywne konsekwencje. 

Nie przechodź dalej. 

 
NIE MAM PEWNOŚCI: Skontaktuj się z 
Działem Prawnym. 

ODPOWIEDŹ 

 
TAK: Przejdź do etapu 4. 

 
NIE: Działanie to może spowodować 

poważne negatywne konsekwencje. 

Nie przechodź dalej. 

 
NIE MAM PEWNOŚCI: Przejrzyj polityki GATX  w 
celu uzyskania dodatkowych informacji. Zwróć się 
o wytyczne do swojego kierownika lub do Działu 
Prawnego.  

? NIE TAK ? NIE TAK ? NIE TAK 

 
 

Etap 3 
 

Czy jest ono 

zgodne z polityką 

GATX? 

 
 

Etap 2 
 

Czy działanie 
to jest zgodne 
z prawem? 

 
 

Etap 1 
 

Czy zgromadziłem(-

am) i zapoznałem(-

am) się z 

wszystkimi 

istotnymi faktami? 
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     Etap 5 
 

Czy czuł(a)byś się 
komfortowo, gdyby 
działanie to zostało 
przedstawione w 

mediach lub 
zakomunikowane 

kierownictwu? 

 
 

 Co należy zrobić?  
 Vademecum podejmowania etycznych decyzji (cd.) 

 
 

 

   
 
 

                    
 

ODPOWIEDŹ 

 
TAK: Działanie to może spowodować 

poważne negatywne konsekwencje. 

Nie przechodź dalej. 

 

NIE: Przejdź do etapu 5. 

 
NIE MAM PEWNOŚCI: Zwróć się o wytyczne do 

swojego kierownika lub do Działu Prawnego. 

ODPOWIEDŹ 

 
TAK: Działanie wydaje się być 
właściwe. 
 

NIE: Działanie to może spowodować 

poważne negatywne konsekwencje. 

Nie przechodź dalej. 

 
NIE MAM PEWNOŚCI: Zwróć się o 

wytyczne do swojego kierownika lub 

do Działu Prawnego. 
 

?   NIE  TAK ? NIE TAK 

             

           

               Etap 4 
 

Czy mogłoby ono rodzić 
negatywne skutki dla 

udziałowców, czy też 
relacji z dostawcami, 

klientami lub lokalną 

społecznością? 
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  Zachowywanie wysokich standardów 
w naszym miejscu pracy  
 

PRAWDA, UCZCIWOŚĆ ORAZ TRAKTOWANIE WSZYSTKICH LUDZI Z SZACUNKIEM I GODNOŚCIĄ 

 STANOWIĄ ODZWIERCIEDLENIE NASZEJ KULTURY I ŚRODOWISKA PRACY, KTÓRE ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ ZACHOWYWAĆ: 

TAKIEGO W KTÓRYM WSZYSCY PRACOWNICY OSIĄGAJĄ PEŁNIĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI 

 
 

 JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO: 

 
DBANIA O BEZPIECZEŃSTWO LUDZI, MAJĄTKU I ŚRODOWISKA. 

Czujemy się zobowiązani do współdziałania z pracownikami, klientami  

i dostawcami nad zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy  

oraz ochrony środowiska. Nasze polityki i programy zostały opracowane  

tak, aby zapobiegać urazom w miejscu pracy i zapewniać stosowanie  

bezpiecznych praktyk z korzyścią dla naszych pracowników,  

klientów i dostawców. 

 
ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY W MIEJSCU PRACY. Przemoc w miejscu 

pracy, w tym groźby, zastraszanie, szykanowanie, napastowanie i tym 

podobne zachowania są niedozwolone w GATX. 

 
ZAPEWNIANIA RÓWNYCH SZANS. Zapewniamy równe traktowanie 

wszystkich pracowników.  Stanowczo zabraniamy wszelkich form 

bezprawnej dyskryminacji jakiegokolwiek pracownika lub kandydata 

do pracy. 
 

UTRZYMYWANIA ŚRODOWISKA PRACY WOLNEGO OD NĘKANIA. 

Każdy z nas ma prawo do pracy w środowisku wolnym od 

szykanowania i nękania, w którym możemy czuć się bezpiecznie i 

komfortowo.  Pracownicy winni odnosić się do siebie z grzecznością, 

godnością i szacunkiem. 

 

ZACHĘCANIA DO WSPÓŁPRACY. Różnorodność doświadczeń i 

umiejętności pracowników GATX pomaga nam we wspólnej pracy nad 

realizacją naszych celów. 

 
 

Pyt. Molestowanie lub nękanie dotyczy tylko zachowań o charakterze 
seksualnym, czyż nie? 
 
Odp. Nie. Molestowanie lub nękanie odnosi się do wszelkiej dyskryminacji 

ze względu na rasę, płeć (połączonej lub nie z zachowaniem o charakterze 

seksualnym), identyfikację z płcią, religię, narodowość, pochodzenie, wiek, 

niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, stan zdrowia, orientację 

seksualną, stan cywilny, stosunek do służby wojskowej lub przynależność do 

innej chronionej prawem grupy. 

Pyt. Jeden z moich kolegów ma wybuchowe usposobienie. Kolega ten nigdy nie 
był wobec mnie agresywny, ale poczułem(-am) się zagrożony(-a). Co powinienem 
(powinnam) zrobić? 
 
Odp. Nie będzie tolerowany żaden rodzaj przemocy w miejscu pracy, w tym 

groźby. Należy bezzwłocznie zgłaszać wszelkie groźby lub obawy o swoje 

bezpieczeństwo. 

Pyt. Chciał(a)bym umówić się na randkę ze swoim kolegą (koleżanką) i 
wysłałam(-em) do niego (do niej) wiele wiadomości tekstowych. Jak dotąd 
osoba ta nie zgodziła się. Czy dalsze wysyłanie wiadomości jest akceptowalne?  
 
Odp. Zastanów się nad tym, co czuje Twój kolega / Twoja koleżanka. Dalsze 

wysyłanie niechcianych wiadomości tekstowych może stanowić formę nękania.  
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  Konflikty interesów 
 

UCZCIWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRACOWNIKA OZNACZA STAWIANIE NA PIERWSZYM MIEJSCU DOBRA FIRMY. 

WSZELKIE KORZYŚCI, RELACJE LUB DZIAŁANIA NIEZGODNE Z NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESEM KORPORACJI GATX 

TRAKTOWANE SĄ JAKO „KONFLIKT INTERESÓW“. 

 

 
Konflikt interesów pojawia się wtedy, gdy podejmujesz jakieś działania lub 

uzyskujesz korzyści, które mogą utrudniać Ci wykonywanie pracy w sposób 

obiektywny i skuteczny. Może wystąpić on również wtedy, gdy uzyskujesz (lub 

uzyskuje je członek Twojej 

rodziny) nienależne korzyści osobiste, wynikające z Twojego stanowiska 

zajmowanego w Korporacji. 

 
Potencjalne konflikty interesów mogą wystąpić w różnych sytuacjach. Oto 

kilka z nich. 

 
Znajdujesz się w sytuacji konfliktu interesów, jeśli: 

 

• Pełnisz funkcję dyrektora, urzędnika, pracownika, partnera lub 
konsultanta aktualnego albo potencjalnego dostawcy, klienta, konkurenta 
lub innego partnera biznesowego GATX (z wyjątkiem sytuacji, gdy 
ujawnisz wszystkie informacje na ten temat oraz,  

jeśli to niezbędne, uzyskasz wcześniej odpowiednią zgodę) 
 

• Posiadasz akcje lub inne udziały w jednej z jednostek wymienionych 
powyżej, chyba że jest nią firma dopuszczona do obrotu giełdowego, o 
dużej płynności obrotu 

 

• Możesz uzyskać jakiekolwiek inne znaczące bezpośrednie lub pośrednie 
korzyści osobiste z transakcji z udziałem Korporacji GATX. 
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Konflikty interesów (cd.) 
 
 

PAMIĘTAJ, że konflikt interesów może powstać nawet bez podejmowania przez Ciebie 

jakiegokolwiek działania: Konflikt może również wystąpić w wyniku zmiany okoliczności. 

Jak rozwiązuje się konflikty interesów? Wiele konfliktów interesów można rozwiązać po ich pełnym 

ujawnieniu w prosty i wzajemnie akceptowalny sposób.  

Każdy potencjalny konflikt interesów powinieneś ujawnić swojemu przełożonemu, który we 

współpracy z Działem Prawnym rozwiąże tę kwestię.  

 

 

MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANE Z PRACĄ W KORPORACJI 
NIE MOŻESZ BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO: 

 

  Czerpać osobistych korzyści z możliwości biznesowych, które odkryłeś lub które stały się dla 
Ciebie dostępne dzięki stanowisku zajmowanemu w GATX, albo dzięki informacjom 
uzyskanym w związku z pełnieniem tego stanowiska 

 

  Wykorzystywać majątku Korporacji, informacji lub stanowiska dla uzyskania osobistych korzyści 

 

  Konkurować z Korporacją. 
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Pracownicy mogą  
przyjmować jedynie 

upominiki  

i rozrywkę o 

niewielkiej wartości. 

Pytanie: Mój brat jest wiceprezesem 
ds. marketingu w firmie 

startującej do przetargu na konserwację 

statku dla ASC. Czy powinienem 

ujawnić tę sytuację? 

 
Odpowiedź: Tak, może to 

spowodować konflikt interesów 

zależnie od Twojej pozycji w 

organizacji. 
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Konflikty interesów (cd.)   

 

UPOMINKI I ROZRYWKA 

Kiedy wybierasz i współpracujesz z obecnymi i potencjalnymi dostawcami, klientami i innymi 

partnerami, działaj w sposób bezstronny i z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu 

Korporacji GATX. 

 
Nie możesz korzystać z uprzejmości, ani przyjmować upominków od dostawców i klientów w 
zamian za uzyskanie możliwości biznesowych. Miej na uwadze, że przyjmowanie upominków 
lub rozrywki od partnerów handlowych lub konkurentów może stwarzać wrażenie konfliktu 
interesów. Co do zasady, nie wręczaj ani nie przyjmuj upominków, jeśli masz jakiekolwiek 
wątpliwości odnośnie tego, czy są one właściwe. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z 
Działem Prawnym. 

 

Od partnerów handlowych GATX możesz przyjmować jedynie upominki, posiłki lub rozrywkę 

w umiarkowanej cenie. Postępowanie takie nie może mieć wpływu, lub racjonalnie patrząc nie 

powinno wyglądać jakby miało wpływ na podejmowane decyzje lub postępowanie w sprawach 

biznesowych.  

 

 

Jeśli przyjmujesz upominek, upewnij się, czy upominek, posiłek lub rozrywka są: 

 Zgodne ze zwyczajowymi praktykami biznesowymi 

 W rozsądnej cenie   

 Niezamawiane 

 W dobrym guście i zgodne z ogólnie przyjętymi standardami uprzejmości zawodowej  

 

NIGDY: nie przyjmuj upominku w postaci gotówki lub ekwiwalentu gotówki.  

 

 

 

 

Stosowna wymiana 

Możesz wręczać lub przyjmować upominki o 
niewielkiej wartości w celach biznesowych, 
oferowane w dobrej wierze lub mające na 
celu podtrzymywanie relacji handlowych. 
Przed wręczeniem lub przyjęciem upominku, 
weź pod uwagę to, w jaki sposób będzie on 
odebrany lub jaki będzie miał wpływ na 
naszą firmę.  
 
 
Pytanie: Czy mogę udać się na odbywające 
się regularnie wydarzenie sportowe z 
dostawcą, który proponuje mi bilet? 
 
Odpowiedź: Na ogół jest to akceptowalne. 
 
 
Pytanie: Czy mogę zaakceptować 
zaproponowane przez dostawcę 
skorzystanie przeze mnie oraz moją rodzinę 
przez tydzień z jego domu letniskowego? 
 
Odpowiedź: Nie, propozycja taka wykracza 
poza normalny zakres działalności w ramach 
naszej firmy i zasadę niewielkiej wartości 
upominku. 
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Kwestie prywatności:  
Informacja poufne, wewnętrzne i osobiste 

 

TRAKTUJEMY INFORMACJE POUFNE LUB ZASTRZEŻONE JAKO WAŻNY SKŁADNIK MAJĄTKU FIRMY. NALEŻY ZACHOWAĆ POUFNOŚĆ 

WSZELKICH INFORMACJI HANDLOWYCH, KTÓRE ZOSTAŁY POWIERZONE CI PRZEZ GATX LUB KTÓREGOKOLWIEK Z NASZYCH 

PARTNERÓW HANDLOWYCH, DOSTAWCÓW LUB KLIENTÓW. TEGO RODZAJU INFORMACJI NIE WOLNO UJAWNIAĆ, ZA WYJĄTKIEM 

SYTUACJI, GDY JESTEŚ DO TEGO UPOWAŻNIONY(-A) PRZEZ GATX LUB JEST TO NAKAZANE PRAWEM. 

 

 WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI 

WEWNĘTRZNYCH 

Będąc pracownikiem GATX masz dostęp do informacji o 

naszej firmie, które mogą nie być dostępne publicznie.  Jeśli dysponujesz istotną 

informacją, która nie jest publicznie znana, nie możesz na jej podstawie kupować 

ani sprzedawać papierów wartościowych GATX. Niektórzy pracownicy, w tym 

urzędnicy i dyrektorzy, nie mogą kupować ani sprzedawać papierów wartościowych 

GATX w okresie poprzedzającym publikację wyników finansowych. Zakaz ten 

rozciąga się również na członków Twojej rodziny, trusty należące do Twoich bliskich 

i inne podmioty kontrolowane przez Ciebie lub Twoją rodzinę. W końcu, nie wolno 

Ci komunikować lub udzielać osobom trzecim wskazówek zawierających istotną 

informację niepubliczną. 

 
Nie możesz także kupować ani sprzedawać papierów wartościowych innych 

firm, jeżeli dzięki zatrudnieniu w GATX uzyskasz dostęp do istotnej informacji 

niepublicznej dotyczącej tychże firm. 

 
KIEDY INFORMACJA UWAŻANA JEST ZA „ISTOTNĄ”? W przypadku, gdy 

informacja ta mogłaby mieć istotny wpływ na cenę rynkową papierów 

wartościowych danej firmy lub jeśli racjonalnie działający inwestor uznałby ją za 

ważną przy podejmowaniu decyzji dotyczącej kupna, sprzedaży lub trzymania 

papierów wartościowych.  

 

Istotna informacja obejmuje fakty dotyczące: 

 Dochodów korporacji 

 Istotnych kontraktów, przejęć lub innych znaczących transakcji 

 Zmian w zarządzie  

 

W razie wątpliwości skontaktuj się z Działem Prawnym. 

 

 
INFORMACJE POUFNE 

OBEJMUJĄ WSZELKIE 

NIEPUBLICZNE 

INFORMACJE, KTÓRE 

MOGŁYBY ZOSTAĆ 

WYKORZYSTANE PRZEZ 

KONKURENCJĘ LUB 

INWESTORÓW, ALBO ICH 

UJAWNIENIE MOGŁOBY BYĆ 

SZKODLIWE DLA GATX 

ALBO JEJ KLIENTÓW 
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Kwestie prywatności:  
Informacja poufne, wewnętrzne i osobiste (cd.) 

 
 

DANE OSOBOWE 

We wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, firma GATX jest zobowiązana do zachowania zgodności z przepisami 

prawa regulującymi gromadzenie, wykorzystywanie i zarządzanie danymi osobowymi obecnych i byłych pracowników. Transfer 

danych osobowych pomiędzy krajami musi odbywać się w zgodzie z obowiązującymi wymogami prawa. Należy zgłaszać wszelkie 

zastrzeżenia co do właściwej ochrony danych osobowych, lub podejrzenia dotyczące ich przejęcia. 

 
Dane osobowe w każdej formie muszą być traktowane jako poufne, bezpiecznie przechowywane i ujawniane jedynie tym 

osobom, które z uzasadnionych i zgodnych z prawem powodów potrzebują uzyskać do nich dostęp. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 
 
Dla ochrony bezpieczeństwa firmy oraz danych osobowych znajdujących się w systemach informatycznych firmy przed dostaniem się w niepowołane ręce, 
ważne jest, aby pracownicy przestrzegali wytycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa danych.  W celu uzyskania dodatkowych informacji, sięgnij do  
naszych polityk dotyczących zasad bezpieczeństwa informacji. 
 
Do zakresu Twoich obowiązków należy między innymi: 

 Bezzwłoczne zgłaszanie do Działu Wsparcia IT infekcji wirusowych lub aktywności podejrzanego oprogramowania na Twoim komputerze lub innym 

urządzeniu, z którego korzystasz w firmie. 

 Przeskanowanie wszystkich przenośnych nośników danych przed ich użyciem w środowisku komputerowym firmy 

 Informowanie Działu Wsparcia IT o każdym zaginionym lub skradzionym urządzeniu firmowym lub urządzeniu osobistym, które jest połączone z 

systemem informatycznym firmy 

 Tworzenie kopii zapasowych wszystkich krytycznych danych biznesowych na dysku sieciowym 

 Zachowanie czujności wobec prób phishingu z wykorzystaniem poczty e-mail. 
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Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów  

 

MASZ OBOWIĄZEK CHRONIĆ NASZE AKTYWA PRZED UTRATĄ, KRADZIEŻĄ LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYCIEM. DOTYCZY TO 

ZARÓWNO AKTYWÓW MATERIALNYCH JAK I NIEMATERIALNYCH, TAKICH JAK TAJEMNICE HANDLOWE, INFORMACJE 

HANDLOWE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. WSZYSTKIE AKTYWA KORPORACJI WOLNO WYKORZYSTYWAĆ TYLKO W 

UZASADNIONYCH CELACH BIZNESOWYCH. 
 
 

 

KORZYSTANIE Z SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH GATX  
Twój komputer w firmie GATX, sieć i dostęp do internetu muszą być 

wykorzystywanie głównie w celach związanych z pracą zawodową. Staraj 

kierować się zdrowym rozsądkiem i umiarem w przypadku korzystania z 

nich dla własnych celów. Należy pamiętać o tym, że tego rodzaju użytek 

osobisty nie może: 
 

• Zakłócać efektywności pracy Twojej lub innego 
pracownika 

• Wpływać negatywnie na wydajność systemów informatycznych 

• Być związany z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej 
niezwiązanej z GATX, w tym takiej, której jesteś właścicielem. 

• Naruszać jakiejkolwiek innej polityki firmy 

Nie wolno korzystać z systemów informatycznych GATX w celu uzyskania 
dostępu, rozpowszechniania lub przechowywania: 

 

• Szkodliwego oprogramowania 

• Treści pornograficznych 

• Treści pomawiających lub zniesławiających 

• Gróźb lub napastliwych wiadomości 

• Łańcuszków 

• Treści, które można uważać za nieprzyjazne lub w złym guście 

• Wszelkich innych niedopuszczalnych materiałów  
 

Jeśli nie masz pewności, czy dostęp do określonej strony internetowej jest 

zabroniony, skonsultuj się ze swoim przełożonym. 

 

Zachowaj ostrożnośc podczas pracy w miejscu publicznym, w którym inne 

osoby mogą dojrzeć zawartość ekranu Twojego komputera przenośnego 

(laptopa). Bądź czujny podczas podróży z komputerem lub dokumentami 

firmy GATX. Niezwłocznie zgłaszaj każdą kradzież. 

 

Korzystając z naszych systemów informatycznych, czy to w biurze, czy w 

domu, należy pamiętać, ze wszystkie dokumenty, w tym komunikacja 

elektroniczna, są własnością Korporacji.  

 
Firma GATX zastrzega sobie prawo do dostępu i wglądu do wszelkich 

informacji zawartych w tych systemach w uzasadnionych celach, takich jak 

monitorowanie wydajności systemu i zapewnienie zgodności z naszymi 

zasadami i procedurami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Nasze zobowiązanie do   
zgodności z prawem 

 

W KORPORACJI GATX DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY STOSOWAĆ SIĘ DO NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW 
POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO I ZAWODOWEGO. NASZA MIĘDZYNARODOWA REPUTACJA ZALEŻY OD 
PODEJMOWANYCH PRZEZ NAS DZIAŁAŃ I PROWADZONEJ KOMUNIKACJI, A NASZYM OBOWIĄZKIEM JEST 
INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW I PARTNERÓW O TYM, CZEGO OD NICH OCZEKUJEMY. 

 
 
 

 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ 
 

Możesz dowolnie wspierać kandydatów, czy też w inny sposób 

uczestniczyć w życiu politycznym i zachęcamy abyś tak czynił(a). 

Tym niemniej nie możesz skorzystać z płatnego urlopu, 

przeznaczając go na działalność polityczną, ani nie możesz 

wykorzystywać zasobów, środków czy majątku Korporacji na rzecz 

wpierania urzędnika wybranego w wyborach, partii politycznej ani 

kandydata na obieralny urząd publiczny. 

 

Większość krajów dysponuje przepisami regulującymi kwestie 

wspierania przez nas kandydatów na urząd publiczny, partii 

politycznych czy innych organizacji politycznych. Dla 

zapewnienia zgodności z tymi przepisami, prosimy zwrócić się o 

zgodę do działu prawnegu lub działu zgodności z prawem przed 

udzieleniem tego rodzaju wsparcia. 

 
PYTANIE DOTYCZĄCE 

WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI 
POLITYCZNEJ 

Pytanie: Zostałem wybrany(-a) do rady miejskiej. Czy mój asystent może 

przygotować dla mnie materiały na prezentację w radzie? 

 
Odpowiedź: Nie. Nie możesz wykorzystywać zasobów Korporacji do 

wspierania Twojego osobistego uczestnictwa w życiu politycznym. 
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Nasze zobowiązanie do  
zgodności z prawem (cd.)  

 

WYNALAZKI, KSIĄŻKI I PUBLIKACJE 
 

Jeśli opracujesz jakikolwiek produkt, oprogramowanie lub własność intelektualną, które są związane z obecną lub potencjalną działalnością 

korporacji GATX, musisz uzyskać pisemną zgodę od wyższych przełożonych na wykorzystanie przedmiotu tej pracy poza siedzibą firmy. Nawet 

po upływie okresu zatrudnienia w GATX, każda własność intelektualna opracowana w okresie zatrudnienia w firmie GATX pozostaje własnością 

GATX. 

 

 

KOMUNIKATY PUBLICZNE 
 

Jesteśmy zobowiązani do dostarczania dokładnych i rzetelnych informacji mediom, organizacjom badawczym, analitykom finansowym, 
inwestorom, brokerom giełdowym i innym podmiotom publicznym. 

 
Jedynie Dyrektor Generalny (CEO), Dyrektor Finansowy (CFO) i Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich są upoważnieni do odpowiadania na pytania 

mediów, organizacji badawczych, analityków finansowych, inwestorów, brokerów giełdowych czy innych podmiotów publicznych. 

 
W razie próby uzyskania takich informacji od Ciebie, w sytuacji gdy przedstawianie komunikatów publicznych nie należy do Twoich obowiązków 

zawodowych, musisz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich. Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich musi z 

góry zatwierdzić wszelkie komunikaty zawierające informacje finansowe korporacji. 
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Nasze zobowiązanie do  
zgodności z prawem (cd.)  
 

DOKŁADNE PROWADZENIE KSIĄG I DOKUMENTACJI 
 

Inwestorzy, rządowe agencje regulacyjne i inne osoby (instytucje) opierają się na dokładności i kompletności naszej dokumentacji biznesowej.  Dysponowanie 
dokładnymi informacjami jest również ważne dla samej firmy GATX, ponieważ dzięki nim możemy podejmować dobre decyzje biznesowe.  W związku z tym, 
nasze księgi i dokumentacja muszą być rzetelne, dokładne, aktualne, kompletne i zrozumiałe. 
 
Te osoby w naszej firmie, które bezpośrednio uczestniczą w przygotowaniu naszych raportów udostępnianych publicznie oraz przeznaczonych dla organów 
regulacyjnych mają szczególny obowiązek w tym zakresie, ale każdy z nas jest odpowiedzialny za zapewnienie że rejestrowane informacje pozostają w zgodzie 
z naszymi systemami kontroli wewnętrznej.   
 
Jesteśmy zobowiązani do: 

• Tworzenia dokumentacji finansowej, która jest zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości i systemami kontroli wewnętrznej GATX 

• Nie dokonywania fałszywych wpisów w raportach wydatków, kartach pracy lub innej dokumentacji firmowej 

• Zapewnienia w każdym przypadku dokładności, kompletności i zgodności z prawdą przy przedstawianiu wyników dotyczących jakości lub bezpieczeństwa 

• Nie księgowania nigdy fałszywej sprzedaży ani jej przedwczesnego księgowania, nie zaniżania ani zawyżania znanych zobowiązań i aktywów, ani też 
odraczania księgowania czynności, które winny być księgowane niezwłocznie 

• Nie utrzymywania nigdy nieujawnionych lub nieudokumentowanych funduszy, aktywów lub zobowiązań. 
 
 

 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI 

Dysponujemy procedurami dotyczącymi przechowywania i niszczenia dokumentacji, gwarantującymi zachowywanie wszelkiej dokumentacji GATX 
zgodnie z naszymi potrzebami i wymogami obowiązujących przepisów i regulacji. Zapisy te obejmują dokumenty w postaci papierowej i elektronicznej. 
Oczekujemy od Ciebie znajomości szczegółowych wymogów leżących w zakresie Twojej odpowiedzialności. 
 
W niektórych przypadkach Dział Prawny może uznać za konieczne zwrócenie się do Ciebie o zachowanie pewnej dokumentacji na potrzeby trwającego 
lub ewentualnego sporu prawnego lub dochodzenia rządowego. Niezastosowanie się do tych instrukcji może rodzić poważne konsekwencje prawne dla 
Ciebie i firmy. 

 
Jeśli niszczysz, usuwasz czy w inny sposób modyfikujesz dokumenty lub zapisy księgowe w celu utrudnienia prowadzonego przez organy 

państwowe postępowania, procesu sądowego, audytu lub kontroli, wówczas możesz zostać pociągnięty(-a) do odpowiedzialności karnej. Jeżeli nie 

masz pewności, czy dany dokument można zniszczyć, wówczas skonsultuj się najpierw z osobą z Działu Prawnego. 
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Wykorzystanie mediów społecznościowych 
 

 
 
FIRMA GATX DOSTRZEGA FAKT, IŻ INTERNET ZAPEWNIA MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W INTERAKTYWNYCH DYSKUSJACH  
ORAZ WYMIANY INFORMACJI NA PLATFORMACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH. TYM NIEMNIEJ, KORZYSTANIE PRZEZ 
PRACOWNIKÓW Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH MOŻE STWARZAĆ RYZYKO DLA REPUTACJI I MAREK GATX ORAZ 
POUFNEJ I ZASTRZEŻONEJ INFORMACJI FIRMOWEJ. NIEWŁAŚCIWE KORZYSTANIE Z MEDIÓW 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH MOŻE RÓWNIEŻ NARAŻAĆ NA SZWANK 
ZGODNOŚĆ FIRMY Z PRZEPISAMI PRAWA. 

 
Korzystanie z mediów społecznościowych w celach 
prywatnych 
 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że Twoja praca może trwać wiele godzin i niekiedy chcesz 

skorzystać w biurze z mediów społecznościowych w celach prywatnych. Masz do tego prawo, o 

ile nie wiąże się z tym nieprofesjonalne lub nieodpowiednie zachowanie i nie ogranicza to Twojej 

produktywności ani nie koliduje z obowiązkami zawodowymi. Pracownicy nie mają osobistego 

prawa do prywatności w żadnych materiałach tworzonych, otrzymywanych ani wysyłanych z 

wykorzystaniem firmowej poczty e-mail lub systemów komputerowych, włącznie z korzystaniem 

z usług internetowych świadczonych przez firmy trzecie, ani nie mogą oczekiwać prywatności 

podczas takiej komunikacji, chyba że z innych względów umożliwiają ją odpowiednie przepisy 

prawa. 

 

Ważne, aby pamiętać o renomie i reputacji biznesowej firmy podczas korzystania z mediów 

społecznościowych. Treści publikowane w mediach społecznościowych są publicznie dostępne i 

mogą negatywnie wpływać na z trudem wypracowaną i utrzymywaną reputację GATX.  

 

Nie wykorzystuj mediów społecznościowych do publikowania jakichkolwiek informacji poufnych 

firmy ani do udostępniania własności intelektualnej. Takie informacje stanowią wartościowe 

aktywa firmy, a ich publikowanie może skutkować konsekwencjami prawnymi w stosunku do 

Ciebie oraz GATX.  

 
 

 

Pytanie: Cathy, inżynier pracująca dla filii GATX, 
jest zafascynowana nowym innowacyjnym 
wagonem, który pomagała projektować. Chce 
podzielić się ze znajomymi na Facebooku 
informacjami o nowym projekcie zanim zostaną 
one publicznie ujawnione. Czy powinna ona 
opublikować tę informację na swojej stronie na 
Facebooku? 
 
Odpowiedź: Nie. Informacje o projekcie, które 
chce opublikować Cathy, stanowią własność 
intelektualną GATX. Publikacja takich informacji 
może zmniejszyć wartość projektu i narazić 
Cathy oraz GATX na potencjalną 
odpowiedzialność.  
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Współpraca z  
innymi firmami  

 

KORPORACJA GATX STARA SIĘ POSTĘPOWAĆ UCZCIWIE I KIEROWAĆ SIĘ DOBRYMI INTENCJAMI W RELACJACH ZE SWOIMI KLIENTAMI, 
DOSTAWCAMI, PARTNERAMI HANDLOWYMI I KONKURENTAMI. KŁADĄC U PODSTAW TO ZOBOWIĄZANIE DO UCZCIWOŚCI, NASZYM OBOWIĄZKIEM 
JEST ZGODNOŚĆ ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA WSZĘDZIE TAM, GDZIE PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ. 

 

POZYSKIWANIE I WYKORZYSTYWANIE    ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI O  
INFORMACJI              OCHRONIE KONKURENCJI 

 

Wykorzystywanie innych osób poprzez manipulację, nadużycie informacji 

nieujawnionej lub poufnej, wprowadzanie w błąd, działanie oszukańcze, czy też 

jakiekolwiek inne nieetyczne zachowanie biznesowe stanowi naruszenie tego 

Kodeksu. 

 
Naturalną praktyką jest uzyskiwanie przez nas informacji o rynkach, na których 

prowadzimy działalność, w tym informacji o konkurujących z nami firmach, 

oferowanych przez nich produktach i usługach. Jednakże masz prawo wejść w 

posiadanie informacji o konkurencji tylko wtedy, gdy jesteś przekonany(-a), że 

została ona uzyskana w sposób zgodny z prawem i zasadami etyki. Nigdy nie 

wolno podejmować prób pozyskania tajemnic handlowych konkurencyjnych firm, 

czy też innych należących do nich informacji, metodami bezprawnymi lub 

nieetycznymi. 

 

W RELACJACH Z KONKURENCJĄ NIGDY NIE WOLNO PODEJMOWAĆ 
NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ: 

 

 Ustalać cen czy określać maksymalnych lub minimalnych poziomów cen 

 Ustawiać przetargów 

 Odrzucać możliwość handlu z podmiotem trzecim 

 Dokonywać alokacji klientów lub obszarów geograficznych 

 Ustalać kwot czy limitów sprzedaży lub zakupu w stosunku do podmiotów trzecich 

 

 

 

 

Firma GATX aktywnie konkuruje na rynku, ale swoją działalność prowadzi 

wyłącznie zgodnie z literą i duchem wszelkich przepisów regulujących i 

wspierających wolną i uczciwą konkurencję. Wszyscy pracownicy GATX 

muszą ściśle przestrzegać przepisów antymonopolowych Stanów 

Zjednoczonych, a jeśli są zatrudnieni poza granicami Stanów Zjednoczonych 

– przepisów antymonopolowych lub pokrewnych, obowiązujących w kraju, w 

którym pracują. Naruszenie przepisów antymonopolowych może rodzić 

poważne konsekwencje. 

 
Przepisy antymonopolowe są skomplikowane i nie można ująć ich tutaj w 

całości. Jeżeli twój zakres obowiązków w GATX podpada pod przepisy 

antymonopolowe, wówczas podejmowane przez Ciebie decyzje muszą 

opierać się na naszej Polityce antymonopolowej i wskazówkach udzielanych 

przez Dział Prawny. Jeśli masz pytania na temat działań, które mogą 

doprowadzić do naruszenia przepisów antymonopolowych, wówczas przed 

podjęciem jakiejkolwiek czynności należy skonsultować się z Działem 

Prawnym. 
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Współpraca z  
innymi firmami (cd.)  

 

REKRUTACJA I WSPÓŁPRACA ZE STRONAMI TRZECIMI 

Nasza firma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za nielegalne działania osób trzecich, wykonujących czynności w naszym 

imieniu, nawet jeśli nie zostały one upoważnione do takich działań przez kogokolwiek z GATX. Dlatego też w przypadku, gdy jesteś 

osobą odpowiedzialną za rekrutację konsultantów, pośredników, firm lub osób, które mają wykonywać pracę w naszym imieniu, 

niezwykle istotne jest przeprowadzenie analizy due diligence. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat prowadzenia analizy 

due diligence wobec stron trzecich działających w naszym imieniu, proszę skorzystać z Globalnej Procedury Firmy GATX Stosowanej 

Wobec Pośredników.  

 
 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PRACUJĄC Z OSOBAMI TRZECIMI NIE WOLNO: 
 

• Dokonywać płatności innych niż przekazywanych w zamian za produkty lub usługi dostarczone zgodnie z warunkami umowy 
 

• Oferować ani przyjmować łapówek 

• Nadmiernie angażować się w spotkania o charakterze rozrywkowym z dostawcami, gdyż takie sytuacje można by 
potraktować jako próbę osiągnięcia nieodpowiedniego zachowania drugiej strony. 
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Przeciwdziałanie korupcji  
PRZEKUPSTWO (ŁAPOWNICTWO) WYSTĘPUJE W SYTUACJI, GDY PRZYJMUJESZ LUB WRĘCZASZ COKOLWIEK, CO MA PEWNĄ WARTOŚĆ, W 

CELU UZYSKANIA LUB UTRZYMANIA MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA BIZNESU ALBO ZAPEWNIENIA SOBIE NIEUPRAWNIONEJ PRZEWAGI. W MYŚL 

NASZEJ POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ, NIE WOLNO CI ANGAŻOWAĆ SIĘ W ŻADNE AKTY PRZEKUPSTWA, W TYM OBEJMUJĄCE URZĘDNIKÓW 

PAŃSTWOWYCH LUB OSOBY TRZECIE. 

 

W WIĘKSZOŚCI KRAJÓW, W KTÓRYCH DZIAŁAMY, PRZEPISY I REGULACJE ZABRANIAJĄ PRZEKUPSTWA URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH W CELU 

UZYSKANIA LUB UTRZYMANIA MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA BIZNESU. MUSIMY STOSOWAĆ SIĘ DO PRZEPISÓW LOKALNYCH, JAK TEŻ DO 

AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O ZAGRANICZNYCH PRAKTYKACH KORUPCYJNYCH (FCPA), ZABRANIAJĄCEJ WRĘCZANIA ŁAPÓWEK W 

KAŻDYM MIEJSCU NASZEJ DZIAŁALNOŚCI. 

KTO JEST UWAŻANY ZA 

„URZĘDNIKA PAŃSTWOWEGO”? 

• Urzędnicy lub pracownicy jakiegokolwiek państwowego lub innego 
publicznego organu, agencji lub podmiotu prawnego 

• Urzędnicy lub pracownicy przedsiębiorstw państwowych i publicznych 
organizacji międzynarodowych 

• Kandydaci na urzędy polityczne 

• Urzędnicy i pracownicy partii politycznych 

• Partie polityczne 

 

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE NA ŚWIECIE 
W niektórych przypadkach przepisy innych krajów są bardziej restrykcyjne niż 

amerykańskie. Na przykład płatności ułatwiające są w Stanach Zjednoczonych w 

pewnych okolicznościach legalne, ale często są one nielegalne w innych krajach. 

Firma GATX nie będzie przekazywała płatności ułatwiających. 

 
W Stanach Zjednoczonych i w wielu krajach, w których funkcjonujemy, korupcja w 

sektorze prywatnym jest przestępstwem i może skutkować odpowiedzialnością karną 

i cywilną nie tylko w stosunku do firmy, ale także indywidualnych pracowników. 

Osobie uznanej winną wręczania łapówek, może grozić kara więzienia i 

grzywny,która nie może być opłacona przez firmę. Konsekwencje dla GATX mogą 

obejmować grzywnę i wykluczenie ze współpracy z instytucjami państwowymi. 

 
Pracownikom nie wolno wręczać ani przyjmować łapówek i muszą oni 

niezwłocznie zgłaszać wszelkie propozycje dotyczące łapówek. 
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JESTEŚMY ZNANI Z POSTĘPOWANIA ZGODNEGO Z NAJWYŻSZYMI STANDARDAMI ETYCZNYMI WSZĘDZIE TAM, GDZIE PROWADZIMY 
DZIAŁALNOŚĆ. NASZ DALSZY SUKCES ZALEŻY, PRZYNAJMNIEJ W CZĘŚCI, OD TWOJEGO ZOBOWIĄZANIA DO POSTĘPOWANIA W SPOSÓB 
WŁAŚCIWY I REAGOWANIA W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA LUB PODEJRZEWANIA, ŻE KTOŚ NARUSZA NASZ KODEKS. 

 

 

TWÓJ OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA 

Oczekujemy od Ciebie dobrowolnego zgłoszenia sytuacji, w której doszło do naruszenia 
tego Kodeksu, w tym naruszenia go przez Ciebie samego. Dobrowolne zgłoszenie 
świadczy o uczciwości i dobrym charakterze, które to cechy cenimy u naszych 
pracowników. Zachęcamy pracowników do podjęcia odpowiedzialności za etyczne 
zachowanie i reagowania w razie pojawienia się wątpliwości. Nie musisz znać wszystkich 
faktów, aby móc dokonać zgłoszenia. Jeżeli szczerze podejrzewasz fakt niewłaściwego 
lub niezgodnego z prawem zachowania – zgłoś je.  

 
Będąc pracownikiem, jesteś odpowiedzialny za: 

 

• Uczciwe i rzetelne wykonywanie swojej pracy 

• Przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji podczas 
pełnienia swoich obowiązków 

• Zapoznanie się z naszym Kodeksem, nieustanne stosowanie się do niego i 
zwracanie się o pomoc w przypadku pojawienia się pytań 

• Podzielenie się swoimi wątpliwościami dotyczącymi każdego wątpliwego 

zachowania. 

 

 

 

POUFNE 

TRAKTOWANIE 

ZGŁOSZEŃ 

Jeśli zgłosisz naruszenie działając w 

dobrej wierze, zachowamy w tajemnicy 

Twoją tożsamość jak i wszelkie 

przedstawione szczegóły, w zakresie 

możliwym praktycznie i dozwolonym 

prawem. 

 

POLITYKA „ZERO 
ODWETU” 

Nie będziemy tolerować aktów odwetu 

na jakimkolwiek pracowniku, który chce 

uzyskać poradę, składa w dobrej wierze 

raport o podejrzewanym wykroczeniu 

albo bierze udział w dochodzeniu. Jeżeli 

jesteś świadkiem przypuszczalnego 

odwetu, należy to niezwłocznie zgłosić 

do Działu Prawnego lub poprzez 

Infolinię. Wobec wszelkich osób 

próbujących się zemścić będą 

wyciągnięte konsekwencje 

dyscyplinarne, włącznie ze zwolnieniem 

z pracy. 
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Zgłaszanie naruszenia prawa (cd.)  
 

WSPOŁPRACA W ŚLEDZTWACH I DOCHODZENIACH 

GATX pochodzi z uwagą i bada zgłoszenia niewłaściwego zachowania dokonane w dobrej 
wierze. Wyniki tych wewnętrznych dochodzeń stwarzają nam okazje dokonywania ulepszeń. 
Wszyscy mamy obowiązek współpracy w przypadku prośby o udzielenie informacji 
wystosowanej przez osoby prowadzące wewnętrzne dochodzenie. Nie można wprowadzać w 
błąd żadnej osoby prowadzącej dochodzenie, zmieniać ani niszczyć dokumentów lub 
zapisów, przewidując lub reagując na wszczęte dochodzenie, ani hamować czy też utrudniać 
dochodzenia. Takie zachowanie może skutkować działaniem dyscyplinarnym, włącznie ze 
zwolnieniem z pracy. Swoją wiedzą należy dzielić się w sposób szczery i kompletny.   

 
 

KONSEKWENCJE NIEZASTOSOWANIA  

SIĘ DO PRZEPISÓW 

Wobec każdej osoby, w przypadku której zostanie ujawnione zaangażowanie w niewłaściwe 
zachowanie lub naruszenie naszego Kodeksu, naszych polityk bądź procedur, mogą zostać 
wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, włącznie ze zwolnieniem z pracy.  
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   JEŚLI MASZ JAKIEŚ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI, PODEJRZEWASZ MOŻLIWE NARUSZENIE NASZEGO KODEKSU LUB CHCESZ PRZEDYSKUTOWAĆ 
              WŁASNĄ SYTUACJĘ, JEST KILKA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA POMOCY. 
 
 

1.  POROZMAWIAJ ZE SWOIM 
KIEROWNIKIEM 

Twój kierownik stanowi doskonałe źródło informacji. Może on wyjaśnić 
ten Kodeks, pomóc w rozwiązaniu określonej sprawy o charakterze 
etycznym lub zgłoszeniu ewentualnego naruszenia standardów 
GATX, przepisów prawa lub regulacji. Jeśli załatwienie tej sprawy z 
bezpośrednim przełożonym byłoby dla Ciebie niekomfortowe, to 
skontaktuj się z osobą znajdującą się poziom wyżej w hierarchii 
kierowniczej. Jeśli kontakt z żadną z tych osób nie byłby dla Ciebie 
komfortowy lub uważasz, że żadna z osób, którym zgłosiłaś(-eś) 
możliwe naruszenie prawa, nie podjęła właściwego działania w tej 
sprawie, to prosimy o skontaktowanie się z jedną z pozostałych osób 
wyznaczonych do kontaktu, wymienionych w Kodeksie. 

 

2.  SKORZYSTANIE Z PORTALU ETYKI 
I ZGODNOŚCI 

Zgłoszenia możesz również dokonać kontaktując się z naszym 

Portalem Etyki i Zgodności („Portal”) lub poprzez stronę internetową 

(www.convercent.com/report.). Portal obsługiwany jest przez 

specjalnie przeszkolone osoby zatrudnione przez firmę trzecią, które 

wysłuchają Twoich wątpliwości, zadadzą pytania i streszczą 

przedstawione przez Ciebie informacje. Przekażą one szczegóły 

zgłoszonej sytuacji właściwej osobie, która podejmie odpowiednie 

działanie.  

 

Należy pamiętać, że na warunki korzystania z Portalu ma wpływ 

lokalnie obowiązujące prawo. W niektórych krajach można z niego 

korzystać jedynie w celu zgłoszenia poważnych oszustw 

finansowych i księgowych lub wątpliwości dotyczących wyższego 

kierownictwa. Część krajów dopuszcza złożenie raportu 

anonimowo, natomiast inne tego zabraniają. 

http://kontaktując/
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PORTAL 

 

Portal Etyki i Zgodności GATX  
 

Strona internetowa:   www.convercent.com/report 
 
 

STANY ZJEDNOCZONE I KANADA   1-800-461-9330 
 ________________________________________________________ 

AUSTRIA       0800 281119 
 ________________________________________________________ 

NIEMCY      00 800 1777 9999 
 ________________________________________________________ 

INDIE       000 800 100 3428 
 ________________________________________________________ 

FRANCJA (W TYM ANDORA, KORSYKA I MONAKO) 00 800 1777 9999 
 ________________________________________________________ 

MEKSYK       001 866 376 0139 
 ________________________________________________________ 

POLSKA      00 800 111 3819 
 ________________________________________________________ 

ROSJA      8-800-100-9615 
 ________________________________________________________ 

POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH 1-720-514-4400  
 _________________________________________________________ 

 

http://www.convercent.com/report


 

S 
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3.  KONTAKT Z KOMITETEM DS. AUDYTU 

Możesz zgłosić możliwe naruszenie prawa albo wyrazić wątpliwości w kwestiach zgodności z prawem wysyłając e-mail do 

Komitetu ds. Audytu podlegającego Zarządowi (contactboard@gatx.com) lub list na adres: 

 
Chairman, Audit Committee of GATX Corporation Board of 

Directors c/o Corporate Secretary 

GATX Corporation 

222 West Adams Street 

Chicago, Illinois 60606 USA 
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Zasoby i dane kontaktowe 

 

Dyrektor ds. Zgodności z Prawem i Główny Radca Prawny (Associate) 

Rachel Lei 

1-312-621-8146 
 

Wiceprezydent Wykonawczy, Główny Radca Prawny i Sekretarz Korporacji  

Deborah Golden 

1-312-621-6240 
 

Dział Prawny lub Dział Zgodności z Prawem 

1-312-621-6200 

 

Wiceprezydent Wykonawczy, Zasoby Ludzkie 

James Conniff  

1-312-621-6569 

 
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich  

Jennifer McManus 

1-312-621-6409 
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Zakres  
 
 
 
 

PEWNE ZASADY, O KTÓRYCH MOWA W TYM KODEKSIE, SĄ PRZEDMIOTEM FORMALNYCH POLITYK, KTÓRE ZOSTAŁY 

JUŻ PRZYJĘTE PRZEZ FIRMĘ. W KORPORACJI GATX FUNKCJONUJE JUŻ ODDZIELNY KODEKS ETYKI MAJĄCY 

ZASTOSOWANIE WOBEC WYŻSZEJ KADRY URZĘDNICZEJ, KTÓRY MOZE ZAWIERAĆ STANDARDY POSTĘPOWANIA 

OBOWIĄZUJĄCE TYCHŻE URZĘDNIKÓW, BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE NIŻ TE ZAWARTE W NINIEJSZYM KODEKSIE. 

 

JEDYNIE ZARZĄD LUB KOMITET PODLEGAJĄCY ZARZĄDOWI, KTÓRY OTRZYMAŁ TAKIE UPRAWNIENIA MOŻE 

ODSTĄPIĆ OD STOSOWANIA ZAPISU NINIEJSZEGO KODEKSU W PRZYPADKU WYŻSZEGO 

URZĘDNIKA LUB DYREKTORA KORPORACJI. KAŻDA TAKA DECYZJA ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE UJAWNIONA UDZIAŁOWCOM. 
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 Oświadczenie roczne  
 

 

 

 

Oświadczenie w związku z Kodeksem Postępowania w Biznesie 

i Etyki  
 

 
 
 

Otrzymałem(-am), przeczytałem(-am) i zrozumiałem(-am) Kodeks i będę się do niego stosował(a). 

 
Zrozumiałem(-am), że wszelkie podejrzewane naruszenia przepisów lub regulacji, Kodeksu, czy też polityk lub procedur GATX, w tym wszelkie 
nieetyczne, nielegalne lub niebezpieczne zachowania powinny być zgłaszane, i mogę je zgłosić swojemu kierownikowi lub innemu dostępnemu 
kierownikowi, do Działu Zgodności z Prawem, Działu Prawnego, Działu HR bądź przez kontakt z dowolną z osób wymienionych w Kodeksie. 
Dochowując wszelkich wymogów, którym podlegam w myśl lokalnego prawa, mogę również złożyć raport kontaktując się z Portalem Etyki i 
Zgodności GATX poprzez jego stronę internetową www.convercent.com/report lub dzwoniąc pod bezpłatny numer. 

 
Zrozumiałem(-am), że korporacja GATX nie toleruje działań odwetowych wobec kogokolwiek, kto w dobrej wierze zgłasza podejrzewane naruszenie 
prawa. 

 
Zrozumiałem(-am), że w przypadku, gdy naruszę jakiekolwiek przepisy lub regulacje, Kodeks czy też polityki bądź procedury Korporacji GATX, 
mogą zostać wyciągnięte wobec mnie konsekwencje dyscyplinarne, włącznie ze zwolnieniem z pracy. 

 
 
 
 

Imię i nazwisko (drukowanymi literami):                                                      

 

Podpis:                                                                                                              
  

 
Data:                                                                                                   

            
 

http://www.convercent.com/report

