
Platforma zaufania 
i otwartości
System sygnalizowania naruszeń w firmie 
 Phoenix  Contact

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy!

W naszych relacjach biznesowych 
opieramy się na partnerstwie 
i zaufaniu, które stanowią podstawę 
dobrej i stałej współpracy. 
Nadrzędne znaczenie dla 
 Phoenix  Contact ma przestrzeganie 
przepisów prawa, norm 
społecznych oraz wewnętrznych 
przepisów fi rmowych. Oczekujemy 
poszanowania tych standardów 
nie tylko od naszych pracowników, lecz również od naszych 
partnerów biznesowych.

Posiadasz wiedzę na temat szkodliwych zachowań bądź 
zagrożeń ekonomicznych i prawnych? Każdy z nas może 
przyczynić się do ochrony naszej reputacji. Twoje informacje 
umożliwią nam odpowiednio wczesne przeciwdziałanie 
niewłaściwemu postępowaniu i zagrożeniom dla naszej 
działalności. Unikniemy w ten sposób szkód dla fi rmy oraz 
jej pracowników i partnerów biznesowych. W ten sposób 
pomożesz w zapewnieniu trwałego sukcesu fi rmy oraz miejsc 
pracy.

Frank Stührenberg, CEO

Pamiętaj:

W każdej chwili możesz zwrócić się do 
swoich przełożonych i/lub dyrektora działu 
kadr.

Przekazywanie informacji:

https://www.bkms-system.net/phoenixcontact
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Platforma zaufania i otwartości
Zaufanie, jakim obdarzają firmę  Phoenix  Contact jej 
partnerzy biznesowi i oczywiście pracownicy, jest 
podstawą naszych relacji biznesowych – a zatem 
również naszego sukcesu. Podstawę stanowi uczciwość 
i przestrzeganie prawa.
System sygnalizowania naruszeń BKMS® umożliwia 
przekazywanie informacji o potencjalnych naruszeniach 
przepisów prawa i zasad wewnętrznych w sposób 
anonimowy bez ujawniania tożsamości.

Osoba sygnalizująca
• Zgłasza poważne zagrożenia i nieprawidłowości
• Otrzymuje informację zwrotną
• Odpowiada na pytania
• Sprawy nieistotne i umyślne fałszywe oskarżenia 

są oddalane

System sygnalizowania naruszeń
• Dostęp do platformy jest możliwy poza 

firmą przez Internet
• Gwarantuje bezpieczeństwo techniczne 

i chroni zgłoszenia przed dostępem osób 
trzecich

• Chroni anonimowość osób 
sygnalizujących nieprawidłowości

Centrala/ 
odbiorca informacji
• Otrzymuje zgłoszenia
• Prowadzi dialog (na życzenie anonimowy)

Dlaczego mam sygnalizować naruszenia?
Posiadasz wiedzę na temat szkodliwych zachowań bądź 
zagrożeń ekonomicznych i prawnych? W takim przypadku 
możesz skorzystać z systemu sygnalizowania naruszeń 
BKMS®. Jest to platforma elektroniczna stworzona z myślą 
o umożliwieniu zgłaszania informacji o potencjalnych 
naruszeniach przepisów prawnych i wewnętrznych. Chodzi 
o podejrzenia następujących naruszeń:

• Korupcja
• Nadużycia finansowe, malwersacje, defraudacja
• Naruszenie prawa ochrony konkurencji
• Pranie brudnych pieniędzy
• Naruszenie zasad ochrony danych osobowych
• Kradzież
• Naruszenie przepisów o ochronie środowiska i pracy
• Naruszenie norm społecznych i praw człowieka

 Phoenix  Contact wyznaje zasady otwartej komunikacji. 
W przypadku stwierdzenia błędów lub nieprawidłowości 
pierwszą osobą kontaktową jest z reguły przełożony. 
Informacje o podejrzanych sytuacjach powinno się 
przekazywać jak najszybciej. Jeśli błędy lub nieprawidłowości 
wykryją osoby trzecie, powinny skontaktować się ze swoją 
osobą kontaktową w firmie  Phoenix  Contact.

W jaki sposób jest chroniona moja 
anonimowość?
System sygnalizowania naruszeń BKMS® to certyfikowany 
system wyposażony w funkcję zachowania anonimowości. Na 
życzenie informacje można przekazywać bez ujawniania tożsa-
mości. Za pośrednictwem poczty elektronicznej możliwy jest 
anonimowy dialog w przypadku pojawienia się dalszych pytań. 
System znajduje się na zewnętrznym serwerze, a dostęp do 
niego jest możliwy przez Internet poza firmą. Nie ma możli-
wości ustalenia pochodzenia zgłaszanych informacji. System 
spełnia wymagania przepisów o ochronie danych osobowych.

Jaki jest przebieg zgłoszenia?
Zgłoszenia są przyjmowane w systemie BKMS® i przeglądane 
przez pracownika międzynarodowej kancelarii prawniczej. 
Jeżeli konieczna jest dalsza komunikacja między prawnikiem 
a osobą zgłaszającą, odbywa się to z zachowaniem ścisłej 
poufności, w razie potrzeby anonimowo. Po uzgodnieniu z 
osobą zgłaszającą informacje są przekazywane do działu Cor-
porate Compliance Management firmy Phoenix Contact i tam 
dokładnie sprawdzane. Jeśli początkowe podejrzenia zostaną 
potwierdzone, są podejmowane działania w celu jak najszyb-
szego usunięcia nieprawidłowości.
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