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PRZESŁANIE OD PREZESA ZARZĄDU

Here for Good. To Idea Laureate – zasada, która dodaje nam wszystkim motywacji i energii. Zależy nam na trwałości i osiągnięciu celu starając 
się postępować właściwie. Dzięki temu zdobyliśmy zaufanie naszych studentów i ich rodzin, naszych partnerów, społeczności, w których 
żyjemy, a także naszych własnych pracowników. To nasz największy atut. Jego ochrona należy do obowiązków wszystkich osób związanych 
z Laureate. 

Zgodne z prawem i zasadami etyki postępowanie stanowi najważniejszy element naszej tożsamości. Wierność naszym przekonaniom, 
bycie Tu i Teraz dla Dobra (Here for Good), ma dla nas większe znaczenie niż jakikolwiek zysk finansowy. Z tego właśnie powodu jesteśmy 
przedsiębiorstwem użyteczności publicznej — ponieważ wierzymy, że mamy do osiągnięcia o wiele więcej niż jedynie krótkoterminowe 
wyniki biznesowe.

Kluczowe znaczenie podczas realizacji tego dążenia ma dla nas nasz Kodeks postępowania i etyki. Zatytułowaliśmy go „Here for Good”, 
aby podkreślić tę kwestię. Kodeks zawiera nasze zasady uczciwości i etycznego postępowania, a także zakres obowiązków każdego 
z nas – studentów, dostawców, akcjonariuszy i osób trzecich. Kodeks ustanawia pewne zasady ogólne: nie obejmuje absolutnie wszystkich 
przypadków, które mogą mieć miejsce, ale ustanawia standardy oraz metody, dzięki którym powinniśmy starać się osiągnąć wspólny cel. 

Należy dokładnie przeczytać Kodeks i często odnosić się do jego zasad. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowego sposobu 
postępowania lub w przypadku zauważenia jakichkolwiek zachowań, które stanowią naruszenie zasad Kodeksu, nie wahaj się poprosić 
odpowiednich osób o pomoc. 

Zaangażowanie w dziedzinie przestrzegania zasad Kodeksu oraz jego wartości ma krytyczne znaczenie dla długofalowego sukcesu 
naszej uczelni.

Eilif Serck-Hanssen
Dyrektor naczelny
Laureate Education, Inc.

http://www.LaureateEthics.net
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KODEKS W SKRÓCIE 

HERE FOR GOOD — W LAUREATE
•  Wszystkie zapisy księgowe uczelni Laureate — 

obejmujące nie tylko rachunki finansowe, ale 
wszystkie innego rodzaju zapisy w formie 
elektronicznej lub pisemnej, na przykład 
dotyczące ocen studentów i obecności na 
zajęciach, raporty wydatków i harmonogramy – 
w sposób dokładny i prawidłowy odzwierciedlają 
określone zdarzenia lub transakcje.

•  Korzystamy z majątku Laureate wyłącznie 
w określonych, zgodnych z prawem celach 
związanych z działalnością uczelni i chronimy 
majątek i własność intelektualną innych osób. 

•  Chronimy poufne informacje Laureate, a także 
dane osobowe innych osób. Nie dokonujemy 
transakcji akcjami Laureate na podstawie 
istotnych informacji nieujawnionych publicznie.

HERE FOR GOOD — ZE 
WSPÓŁPRACOWNIKAMI
•  Pracownicy uczelni Laureate powinni działać 

z myślą o interesie Laureate. Jeśli dana sytuacja 
może być postrzegana jako konflikt interesów, 
powinniśmy o niej poinformować odpowiednią 
osobę.

•  W związku z tym zabronione jest oferowanie lub 
otrzymywanie przysług w warunkach, w których 
mogą one mieć wpływ na podejmowane 
decyzje lub być tak postrzegane.

•  Zabronione jest wykorzystywanie osób 
trzecich poprzez manipulację, ukrywanie lub 
nieprawdziwe przedstawianie informacji bądź 
też używanie innych nieuczciwych środków. 

•  Przestrzegamy wszelkich przepisów 
antymonopolowych, dotyczących wolnej 
konkurencji, handlu międzynarodowego 
i przeciwdziałania praniu pieniędzy.

HERE FOR GOOD — ZE SPOŁECZNOŚCIAMI  
I URZĘDAMI
•  Nie oferujemy i nie przyjmujemy łapówek ani 

żadnych innych niewłaściwych opłat w relacjach 
z urzędnikami lub przedstawicielami sektora 
prywatnego, w tym ze studentami.

•  Powinniśmy skonsultować się z radcą prawnym 
Laureate przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek 
działalność polityczną w imieniu Laureate.

•  Nigdy nie należy dokonywać wpłat na cele 
charytatywne o niewłaściwym charakterze lub 
mogących zostać uznanymi za łapówkę.

•  W razie korzystania z mediów społecznościowych, 
jest to możliwe jedynie we własnym, osobistym 
imieniu, a w żadnym wypadku nie w sposób, 
który mógłby przynieść szkody uczelni, naszym 
współpracownikom, studentom lub partnerom 
biznesowym.

•  W razie otrzymania pytań o Laureate od 
przedstawicieli mediów należy natychmiast 
skierować ich do Centralnego Departamentu 
ds. Public Relations lub naszego lokalnego 
Departamentu ds. Komunikacji.

Here for good — to nie tylko właściwe postępowanie, ale również bycie dobrym człowiekiem. Oznacza to, że każdy z nas musi zaakceptować ciążącą na nim 
odpowiedzialność w zakresie promowania uczciwych zachowań i etycznego postępowania we wszystkich okolicznościach.

Powinniśmy zwrócić się o pomoc, gdy nie mamy pewności, jak się zachować, oraz zgłaszać wszelkie podejrzenia niewłaściwego postępowania. O pomoc 
możemy poprosić w różny sposób — m.in.: możemy skontaktować się z naszym lokalnym specjalistą ds. zgodności lub z poufną infolinią pomocy w sprawach 
etyki w Laureate.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
www.Laureateethics.net
www.Laureateethics.net
http://www.LaureateEthics.net
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ZASOBY 

Kodeks postępowania i etyki zawiera ogólne 
zasady i wskazówki dotyczące wielu różnych 
sytuacji, ale nie podaje konkretnego sposobu 
działania w każdym możliwym przypadku. Nawet 
po zapoznaniu się z treścią Kodeksu i odbyciu 
obowiązkowego szkolenia ciągle mogą pojawiać 
się pytania dotyczące właściwego postępowania 
w danej sytuacji lub możemy zauważyć 
zachowanie mogące stanowić naruszenie 
Kodeksu lub przepisów prawa.

Powinniśmy zwrócić się o pomoc, gdy nie mamy 
pewności, jak się zachować, oraz zgłaszać wszelkie 
podejrzenia niewłaściwego postępowania. Mamy 
do dyspozycji kilka możliwości zgłaszania naruszeń. 

W przypadku problemów dotyczących pracowników, 
takich jak przypadki molestowania, dyskryminacji, 
dręczenia lub innych konfliktów międzyludzkich, należy 
skontaktować się z pracownikiem Działu Zasobów 
Ludzkich lub zgłosić je naszemu przełożonemu.

KIM JEST MÓJ LOKALNY SPECJALISTA 
DS. ZGODNOŚCI? 
Lokalny specjalista ds. zgodności jest osobą 
upoważnioną do kontaktu w danej instytucji 
lub w danym regionie geograficznym, któremu 
powierzone zostało zajmowanie się kwestiami 
dotyczącymi niniejszego Kodeksu, odbieranie 
raportów dotyczących potencjalnych 
przypadków naruszenia, udzielanie pomocy 
w zakresie rozwiązywania problemów oraz 
wydawanie określonych zezwoleń. 

INNE ZASOBY 
•  Polityka i procedury Laureate są publikowane 

na stronie internetowej polityki Laureate. 
Każda z polityk ma przypisaną osobę 
odpowiedzialną lub kontaktową, do której 
można zwrócić się w razie pytań. 

•  Na stronie internetowej etyki i zgodności 
w Laureate można znaleźć więcej informacji na 
temat Kodeksu, innych powiązanych polityk, 
materiały szkoleniowe i inne dodatkowe zasoby. 

i

MOŻNA POINFORMOWAĆ:
•  Bezpośredniego przełożonego lub 

kierownictwo wyższego szczebla

• Lokalnego specjalistę ds. zgodności

•   Dział Prawny lub Dział HR

•  Infolinię pomocy w sprawach etyki Laureate

www.LaureateEthics.net 
Infolinia jest dostępna przez cały czas, za 
pośrednictwem strony internetowej lub 
darmowych numerów telefonu podanych 
na stronie. Zgłoszeń można dokonywać 
w dowolnym języku, Linia pomocy jest 
obsługiwana przez profesjonalnego 
usługodawcę, który przekazuje wszystkie 
przesłane pytania i zgłoszenia odpowiednim 
pracownikom Laureate. 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
http://lead.laureate.net/
https://ethics.laureate.net/
https://ethics.laureate.net/
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
www.Laureateethics.net
www.Laureateethics.net
http://www.LaureateEthics.net
http://www.laureateethics.net
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MISJA ZAŁOŻYCIELA

Laureate jest międzynarodową siecią uczelni, która promuje 
nauczanie bez granic. Naszym celem jest oferowanie studiów 
w niepowtarzalnym wielokulturowym otoczeniu i przygotowanie 
naszych studentów do fascynujących ścieżek kariery z wieloma 
sukcesami po drodze. Wierzymy, że osiągnięcia naszych 
studentów przełożą się na rozwój ich krajów i przyniosą 
korzyści ich społecznościom lokalnym.

Douglas L. Becker
Założyciel i Prezes
Laureate Education, Inc.

http://www.LaureateEthics.net
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KIM JESTEŚMY?

Misją Laureate, największej sieci uczelni wyższych 
przyznających tytuły naukowe na świecie, jest 
zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji 
wszystkich jej studentom. Jesteśmy zdania, że 
społeczeństwo odnosi największe korzyści, 
gdy studenci, wykładowcy i cała społeczność 
akademicka wykorzystują sumę swoich umiejętności 
i doświadczeń do wywołania pozytywnej i trwałej 
zmiany. Studenci i absolwenci Laureate podnoszą 
jakość życia jednostek i społeczności każdego 
dnia. Nasze instytucje przekazują im najistotniejsze 
umiejętności, wiedzę i wsparcie potrzebne do 
realizacji tego celu. To zobowiązanie najlepiej 
oddaje nasza idea „Here for Good”. Każda uczelnia 
Laureate zobowiązuje się do promowania trwałości 
i celowości w swoich społecznościach, ponieważ 
w Laureate wierzymy, że sukces studentów przekłada 
się na rozwój krajów i korzyści dla ich lokalnych 
społeczności.

POŻYTEK PUBLICZNY
Sieć uczelni Laureate od początku istnienia jest 
przedsiębiorstwem społecznym, którego celem 
jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości 
edukacji. Łączymy zasady biznesu z etosem służby 
charakterystycznym dla wielu organizacji typu 
non-profit. Takie podejście mamy w Laureate 
od otwarcia pierwszej uczelni wyższej w 1999 r. 
W 2015 roku zawarliśmy to zobowiązanie w naszym 
statusie prawnym i staliśmy się przedsiębiorstwem 
użyteczności publicznej, nowego rodzaju 
podmiotem w Stanach Zjednoczonych, który 
zgodnie z prawem jest zobowiązany do 
przyczynienia się do korzyści ogółu społeczeństwa 
poprzez wywarcie istotnego pozytywnego wpływu 
na to społeczeństwo. Korzyścią, do realizacji której 
zobowiązała się uczelnia Laureate, jest wywarcie 
pozytywnego wpływu na społeczeństwo 
i studentów poprzez oferowanie zróżnicowanych 
programów edukacyjnych zarówno przez internet, 
jak i w ramach studiów stacjonarnych na całym 
świecie. 

1 lutego 2017 roku Laureate stał się pierwszym na 
świecie przedsiębiorstwem użyteczności publicznej 
notowanym na giełdzie papierów wartościowych.

Uczelnia Laureate pomyślnie 
przeszła rygorystyczną 
ocenę przez niezależną 
organizację non-profit B 
Lab™, która sklasyfikowała 
Laureate jako B Corp™, 
potwierdzając, że uczelnia 
spełnia najwyższe wymogi 
dotyczące oddziaływania na 
społeczeństwo i środowisko, 
przejrzystości publicznej 
i odpowiedzialności 
prawnej. W momencie 
otrzymania tej oceny uczelnia 
Laureate była największym 
przedsiębiorstwem, któremu 
został przyznany ranking 
B Corp™.

Wierzymy, że edukacja jest w stanie zmieniać 
życie na lepsze i dokładamy wszelkich starań do 
wywierania trwałego pozytywnego wpływu na 
społeczności, którym służymy. Przekształcenie 
się w przedsiębiorstwo użyteczności publicznej 
i otrzymanie rankingu B Corp™ to naszym zdaniem 
naturalna droga rozwoju Ruchu Laureate.

http://www.LaureateEthics.net
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Ruch Laureate określa naszą kulturę i definiuje, 
co oznacza przynależność do sieci Laureate. 
Przewodnim elementem Ruchu Laureate jest Nasza 
Osobowość – jej cechy określają to, kim jesteśmy. 
To dzięki nim możemy być naprawdę „Here for 
Good”. Wartością przewodnią naszej organizacji 
jest Wiarygodność.

KIM JESTEŚMY?

i
Więcej informacji znajduje się  
na stronie ruchu Laureate

Powodzenie naszej uczelni zależy od zaufania, jakie 
okazują nam osoby trzecie oraz naszej reakcji na 
pokładane w nas zaufanie. Aby działać zgodnie 
z zasadą „Here for Good”, powinniśmy zdobywać 
zaufanie naszych studentów i ich rodzin, a także 
pracowników i społeczności, w których działamy. 
Powinniśmy także zdobywać zaufanie naszych 
inwestorów, partnerów strategicznych i władz. 

Zbudowaliśmy ją poprzez nasze działania. Na okazane 
nam zaufanie pracujemy od lat. Nie możemy więc 
pozwolić na jego utratę w wyniku chwilowej nieuwagi.

Pracownicy na każdym poziomie naszej organizacji dbają 
o przestrzeganie najwyższych norm i zasad uczciwości 
i odpowiadają za swoje własne działania. 

Naszym marzeniem jest zostanie „powszechnie 
rozpoznawanym katalizatorem wysokiej jakości 
szkolnictwa wyższego dla wszystkich”. Jest ono możliwe 
do spełnienia, ale tylko jeśli będziemy działali wg zasady 
„Here for Good”.

Here for good — to nie tylko właściwe postępowanie, 
ale również bycie dobrym człowiekiem. W celu 
osiągnięcia trwałości i celowości powinniśmy 
postępować etycznie i z poszanowaniem przepisów 
prawa oraz unikać wszelkich sugestii dotyczących 
nieprawidłowych zachowań, które mogą mieć ujemny 
wpływ na naszą reputację lub wiarygodność. 

Kodeks Postępowania i Etyki ustanawia podstawowe 
zasady kształcenia tego zaufania. Kodeks określa 
krytyczne aspekty naszego postępowania. Definiuje on 
również zakres naszej odpowiedzialności wobec uczelni 
Laureate, współpracowników oraz wszystkich osób, 
wobec których podejmujemy jakiekolwiek zobowiązania. 
Musimy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów 
prawnych, działać w sposób etyczny i zasięgać opinii 
odpowiednich osób w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Pracownicy na 
każdym poziomie 
naszej organizacji 
dbają o przestrzeganie 
najwyższych norm 
i zasad uczciwości 
i odpowiadają za swoje 
własne działania.

Here for good — to 
nie tylko właściwe 
postępowanie, ale 
również bycie dobrym 
człowiekiem. 

WIARYGODNOŚĆ I RUCH LAUREATE

http://lead.laureate.net/Employees.html?type=Employees&sub=Connect
http://www.LaureateEthics.net
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Jesteśmy godni zaufania.

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa.

Unikamy działalności kwestionującej uczciwość organizacji 
Laureate.

Unikamy nawet pozorów łamania przepisów.

Jeśli nie wiemy, jakie podjąć działania, zwracamy się o pomoc.

Zgłaszamy wszelkie podejrzenia nieprawidłowych działań.

JESTEŚMY HERE FOR GOOD

http://www.LaureateEthics.net
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Uczelnia Laureate zobowiązuje się do działania 
w sposób uczciwy i etyczny. Oznacza to, że 
każdy z nas musi zaakceptować ciążącą na nim 
odpowiedzialność w zakresie promowania 
uczciwych zachowań i etycznego postępowania 
we wszystkich okolicznościach. 

Z pewnością pojawią się sytuacje, w których 
prawidłowy sposób postępowania może nie być 
oczywisty. Należy zawsze starać się właściwie 
ocenić sytuację. Powinniśmy wtedy działać 
w duchu postanowień niniejszego Kodeksu 
oraz obowiązującego prawa i stosować zasady 
uczciwości. Zadajmy sobie pytania:

•  Czy postępuję uczciwie? 

•  Czy postępuję zgodnie z Kodeksem i przepisami 
prawa? 

•  Czy moje postępowanie może wyrządzić szkodę 
reputacji uczelni Laureate lub mojej instytucji? 

•  Czy traktuję innych sprawiedliwie i z szacunkiem? 

•  Czy chciałbym, aby moje postępowanie zostało 
opisane w internecie lub prasie? 

•  Co pomyśleliby o moim postępowaniu 
współpracownicy, znajomi czy rodzina? 

•  Czy postępuję zgodnie z moimi zasadami 
i wartościami Laureate? 

OBOWIĄZKI

CO MAM ZROBIĆ?
Pyt.  Mój menedżer wydał mi polecenie 

wymagające naruszenia postanowień 
Kodeksu. Co mam zrobić?

Odp.  Porozmawiać o tym z menedżerem. Być 
może źle zrozumiałeś, czego wymaga od 
Ciebie menedżer lub nie zapoznał się on 
z wszystkimi występującymi okolicznościami. 
Jeżeli nie umożliwi to rozwiązania problemu 
lub obawiasz się rozmowy z menedżerem na 
ten temat, zgłoś swoje wątpliwości: 

  W żadnych okolicznościach nie powinieneś 
wykonywać jakichkolwiek czynności 
stanowiących naruszenie postanowień 
niniejszego Kodeksu. Fakt, że dane 
zachowanie zostanie zlecone przez 
menedżera w żadnym przypadku nie zwalnia 
z sankcji dyscyplinarnych stosowanych 
w razie naruszenia postanowień Kodeksu.

?

Ostatecznie każdy z nas 
jest odpowiedzialny 
za swoje własne 
postępowanie.

OBOWIĄZKI

Znalezienie wymówki uzasadniającej 
złamanie zasad jest proste. Zatrzymaj się 

i zastanów się, jeśli pomyślisz: 

„Tylko ten 
jeden raz”.

„Zasługuję na to, 
bo ciężko  
pracuję.”

„To tylko takie 
małe odstępstwo 

od reguł”.

„To było kiedyś 
na porządku 
dziennym”.

„Zdaje się, że 
wszyscy inni też 

tak robią”.

„To nie do końca zgodne 
z zasadami, ale mój przełożony 

chce, żebym tak postąpił”.

http://www.LaureateEthics.net
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LIDERZY | Bądź przykładem dla innych
Liderzy nadają ton organizacji. Są wzorem dla innych, a ich 
zachowanie stanowi punkt odniesienia. Liderzy powinni: 
•  Stanowić przykład etycznego postępowania 

i właściwego zachowania we wszystkich 
okolicznościach.

•  Podejmować odpowiednie działania w celu 
zapewnienia, że ich podwładni rozumieją zasady 
Kodeksu i przestrzegają ich.

•  Nigdy nie zachęcać i nie namawiać innych osób do 
osiągania jakichkolwiek rezultatów za wszelką cenę, 
nawet w sposób niezgodny z obowiązującymi 
przepisami i zasadami Kodeksu.

•  Tworzyć kulturę nagradzającą właściwe 
postępowanie i unikającą wywierania niezdrowego 
nacisku na osiąganie wyników.

•  Tworzyć środowisko pracy, w którym każdy będzie czuł 
się dobrze i nie będzie obawiał się poprosić o pomoc 
ani wyrażać swoich wątpliwości. Wszyscy powinniśmy 
się czuć zachęceni do zgłaszania wątpliwości i nie 
powinniśmy obawiać się działań odwetowych. 

•  Służyć poradą i pomocą współpracownikom 
w zakresie rozwiązywania wszelkich kwestii 
dotyczących zasad Kodeksu.

•  W razie konieczności zwracać się do odpowiednich 
osób z prośbą o pomoc w zakresie udzielania 
odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości 
dotyczące obowiązujących przepisów i postanowień 
Kodeksu.

OBOWIĄZKI

WYKŁADOWCY | Nauczanie oparte na 
uczciwości
Nasi studenci są naszym najwyższym 
priorytetem. Naszym celem jest zapewnienie 
im warunków do nauki, które będą sprzyjać 
ich powodzeniu. Nasi wykładowcy, zatrudnieni 
przez Laureate i przez uczelnie należące 
do sieci Laureate, powinni kierować się 
zasadami etyki, akademicką uczciwością, 
profesjonalizmem i szacunkiem w kontaktach 
ze studentami, rodzicami, kolegami i członkami 
społeczności. Wykładowcy powinni również 
przestrzegać zasad związanych z ich 
poszczególnymi obszarami odpowiedzialności, 
w tym standardów uczciwości akademickiej 
i etyki w prowadzonych badaniach.

KODEKS I INNE WYMOGI
Uczelnia Laureate jest zobowiązana do przestrzegania 
wszystkich przepisów prawnych, obowiązujących 
w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności we 
wszystkich krajach świata. W niektórych okolicznościach 
przepisy obowiązujące miejscowo mogą różnić się od 
postanowień niniejszego Kodeksu. W razie jakichkolwiek 
różnic pomiędzy przepisami a postanowieniami Kodeksu, 
konieczne jest przestrzeganie przepisów prawa. Jeśli 
postanowienia Kodeksu są bardziej rygorystyczne, należy 
przestrzegać zapisów Kodeksu. 

Nasze uczelnie mogą również nakładać wymogi 
dotyczące naszego postępowania w swoich politykach 
lokalnych. Jeśli zasady określone w lokalnych politykach 
są sprzeczne z zasadami Kodeksu, powinniśmy 
przestrzegać zasady bardziej rygorystycznej. W razie 
braku pewności należy skonsultować się z naszym 
lokalnym specjalistą ds. zgodności.

Jakich osób dotyczą postanowienia 
niniejszego Kodeksu?
Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników Laureate 
i wszystkich członków kadry. Wszelkie odniesienia 
do „Laureate” w niniejszym Kodeksie obejmują także 
grupę Laureate Education, Inc. i spółki powiązane z nią 
bezpośrednio lub pośrednio, jak również jednostki 
zależne i kontrolowane przez Laureate Education, 
Inc. Z kolei nasi dostawcy powinni, zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami, przestrzegać odrębnego Kodeksu 
postępowania i etyki dla dostawców.

Jeśli zachodzi podejrzenie, że członek kadry 
menedżerskiej przyczynił się do naruszenia 
Kodeksu (czy to poprzez popełnienie 
naruszenia, czy przez zaniedbanie lub 
ustanowienie niewłaściwych standardów), 
ryzykuje on utratę całej swojej premii, 
a ponadto mogą zostać wszczęte wobec 
niego dodatkowe sankcje dyscyplinarne, 
włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę.

OBOWIĄZKI

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
http://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/Legal/CodeOfEthics/Code%20of%20Conduct%20and%20Ethics%20for%20Suppliers.ashx
http://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/Legal/CodeOfEthics/Code%20of%20Conduct%20and%20Ethics%20for%20Suppliers.ashx
http://www.LaureateEthics.net


12

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

DLACZEGO ZGŁASZAĆ WĄTPLIWOŚCI
Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za ochronę 
reputacji uczelni Laureate w odniesieniu do zasad 
etycznego postępowania w taki sposób, abyśmy mogli 
wciąż zasługiwać na zaufanie, jakim się cieszymy. 
Oznacza to konieczność podejmowania odpowiednich 
działań w celu zapobiegania przypadkom naruszenia 
obowiązujących przepisów lub postanowień Kodeksu. 

Zgłaszając wątpliwości dotyczące etyki i zgodności 
z przepisami, pomagamy chronić siebie, naszych 
studentów, nasze uczelnie i grupę Laureate. Zgłaszanie 
takich wątpliwości umożliwia Laureate odpowiednie 
rozwiązanie danego przypadku i skorygowanie go, 
w optymalnym przypadku jeszcze zanim będzie on 
stanowił naruszenie przepisów prawa lub zagrożenie 
dla jakichkolwiek osób. 

Powinniśmy zgłaszać wszelkie wątpliwości dotyczące 
prawidłowego postępowania lub przypadki 
stwierdzenia zachowań, które nas niepokoją, nawet 
jeśli nie mamy pewności, czy doszło do naruszenia.

JAK ZGŁASZAĆ WĄTPLIWOŚCI
Jeśli mamy pytanie lub obawiamy się, że doszło do 
naruszenia prawa, Kodeksu lub polityki Laureate, mamy 
kilka możliwości uzyskania pomocy, które zostały 
opisane w sekcji Zasoby. 

Laureate podejmie wszystkie możliwe kroki w 
celu zapewnienia, że pozostanie ona poufna 
– nasze informacje będą znane tylko osobom 
odpowiedzialnym za przeprowadzenie postępowania 
wyjaśniającego. 

Zgłoszenia dotyczące podejrzewanych przypadków 
naruszenia przepisów powinny zawsze być uczciwe. 
Formułowanie fałszywych oskarżeń stanowi naruszenie 
zasad Kodeksu.

CO SIĘ DZIEJE PO ZGŁOSZENIU?
Uczelnia Laureate traktuje wszystkie informacje 
dotyczące potencjalnych przypadków naruszenia 
postanowień Kodeksu bardzo poważnie 
i przeprowadza odpowiednie postępowanie 
wyjaśniające. W przypadku podejrzenia naruszenia 
niezwykle ważne jest jego natychmiastowe 
zgłoszenie. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie 
dokładnego postępowania wyjaśniającego i szybkie 
rozstrzygnięcie sprawy. 

W trakcie postępowania wyjaśniającego właściwi 
pracownicy Laureate:

1.  Opracują plan postępowania wyjaśniającego, w tym 
wyznaczą odpowiednie osoby odpowiedzialne za 
jego przeprowadzenie.

2.  Ustalą stan faktyczny poprzez rozmowy 
z poszczególnymi osobami i weryfikację 
dokumentów

3.  Ustalą działania korygujące, jeśli zajdzie taka 
potrzeba

Nie powinniśmy wyjaśniać sytuacji mogącej stanowić 
naruszenie samodzielnie, ale jeśli uczestniczymy 
w postępowaniu wyjaśniającym, powinniśmy w pełni 
współpracować z odpowiedzialnymi osobami 
i udzielać wyczerpujących, prawdziwych odpowiedzi 
na wszystkie zadawane pytania. Zakłócanie 
postępowania wyjaśniającego stanowi naruszenie 
Kodeksu postępowania.

Zgłaszając wątpliwości dotyczące etyki 
i zgodności z przepisami, pomagamy 
chronić siebie, naszych studentów, 
nasze uczelnie i grupę Laureate.

http://www.LaureateEthics.net
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ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

Brak odwetu
Laureate stosuje politykę zero tolerancji wobec 
podejmowania działań odwetowych. Nie 
pozwolimy nikomu na złe traktowanie pracownika, 
który w uczciwy sposób zgłosił swoje wątpliwości. 
Jakikolwiek odwet wobec osoby zgłaszającej 
swoje zastrzeżenia z dobrej woli lub biorącej udział 
w postępowaniu wyjaśniającym stanowi naruszenie 
Kodeksu i skutkuje właściwymi sankcjami, a nawet 
zwolnieniem z pracy. 

Działania odwetowe mogą przybierać różne formy, 
w tym zastraszanie, odmowę awansu, nieprzychylną 
ocenę wyników lub zwolnienie z pracy. Mogą polegać 
na ledwo zauważalnych zachowaniach, takich jak 
niezaproszenie kogoś do wspólnej inicjatywy poza 
pracą, do jakiej w innych okolicznościach osoba ta 
zostałaby zaproszona. Wszelkie zachowania tego typu 
są zabronione, jeśli mają na celu ukaranie kogoś za 
zgłoszenie naruszenia. 

Musimy zachować czujność wobec oznak działań 
odwetowych – zarówno w naszym własnym 
zachowaniu, jak i w zachowaniu innych osób. 
Wszyscy współpracownicy osoby, która zgłosiła 
swoje wątpliwości lub przekazała informacje 
w ramach postępowania wyjaśniającego, powinni 
traktować taką osobę z pełną uprzejmością 
i szacunkiem. W razie zauważenia zemsty lub 
odwetu, należy natychmiast zgłosić takie przypadki.

Laureate stosuje politykę zero tolerancji 
wobec podejmowania działań odwetowych.

www.laureateethics.net
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD — W LAUREATE 
RZETELNOŚĆ ZAPISÓW I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

OBOWIĄZKI
Prawidłowość naszych ksiąg i zapisów 
rachunkowych stanowi niezwykle ważny 
aspekt naszej działalności, a także ma ogromne 
znaczenie dla naszej reputacji i wiarygodności. 
Prawidłowe prowadzenie zapisów księgowych ma 
krytyczne znaczenie dla wewnętrznego procesu 
podejmowania decyzji oraz naszych relacji 
z inwestorami, instytucjami rządowymi i innymi 
osobami trzecimi. Wszystkie zapisy księgowe 
Laureate — nie tylko rachunki finansowe, ale 
wszystkie inne zapisy w formie elektronicznej lub 
pisemnej, dotyczące na przykład ocen studentów 
i obecności na zajęciach, raporty wydatków oraz 
harmonogramy – w sposób dokładny i prawidłowy 
odzwierciedlają określone zdarzenia lub transakcje.

Wszystkie raporty i dokumenty, jakie Laureate 
przedkłada jakimkolwiek organom rządowym 
lub innym stronom trzecim, a także inne 
rodzaje komunikacji publicznej uczelni Laureate, 
muszą być kompletne, prawidłowe, precyzyjne, 
przesyłane w obowiązujących terminach 
i czytelne. 

UWAŻAJ NA
Ważne:

•  W żadnym wypadku nie wolno fałszować 
dokumentów.

•  Wszystkie transakcje finansowe powinny 
być księgowane na właściwych rachunkach, 
w odpowiednich działach i okresach księgowych.

•  Należy w odpowiedni sposób prowadzić wszystkie 
czynności dotyczące wewnętrznej kontroli.

•  Jesteśmy zobowiązani do bezzwłocznego 
przekazywania precyzyjnych odpowiedzi na 
wszelkie zapytania dotyczące przygotowywania 
raportów przeznaczonych do publikacji i ujawnienia 
publicznego.

•  Zgłaszaj wszelkie wątpliwości dotyczące 
prawidłowości zapisów finansowych lub 
efektywności audytu wewnętrznego

Za prawidłowość zapisów w naszych księgach 
rachunkowych odpowiadamy wszyscy, nie 
tylko Departament Rachunkowości i Finansów. 
Zapisy te dotyczą wszystkich dokumentów 
Laureate, zarówno w formie pisemnej, jak 
i elektronicznej. 

Rzetelność zapisów 
i sprawozdawczość

http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD — W LAUREATE 
RZETELNOŚĆ ZAPISÓW I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

UMOWY
Jednymi z najważniejszych dokumentów 
księgowych Laureate są umowy, w których 
zobowiązujemy się do wykorzystywania zasobów 
w określony sposób i do podejmowania określonych 
działań. Wszelkie zobowiązania umowne powinny 
być odpowiednio negocjowane, weryfikowane, 
zatwierdzane, wykonywane, zgłaszane, rejestrowane 
i zachowane. Więcej informacji można znaleźć 
w Polityce zarządzania umowami.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI
Ważne:

•  Wszystkie zapisy księgowe powinny być 
archiwizowane przez czas określony 
w obowiązującym harmonogramie archiwizacji, 
a następnie usuwane w sposób zgodny 
z zasadami polityki uczelni. 

•  W razie otrzymania nakazu zachowania zapisów 
przez dłuższy okres ze względu na wystąpienie 
sporów lub kontrolę uprawnionych instytucji, 
należy go przestrzegać.

CO MAM ZROBIĆ?
Pyt.  Przekroczyłem budżet przeznaczony na 

wydatki marketingowe w danym okresie, 
ale jeżeli przekażę niektóre faktury 
od dostawców dopiero w następnym 
kwartale, zlikwiduję część tej nadwyżki. 
Czy jest to w porządku?

Odp.  Nie. Wszystkie wydatki muszą być 
wykazywane w okresie księgowym, 
w którym zostały poniesione.

Pyt.  Pracuję w Departamencie Sprzedaży. 
W tym miesiącu nie udało mi się 
zwerbować założonej liczby nowych 
studentów. Jestem w trakcie rozmów 
z kilkoma studentami, którzy 
najprawdopodobniej niedługo zapiszą 
się na naszą uczelnię. Jeśli wpiszę ich 
do systemu już dziś, to osiągnę moje 
założone cele i wszystko się będzie 
zgadzać, gdy studenci się zapiszą.

Odp.  Nie rób tego. Rejestrowanie nowych 
zapisów w systemie przed ich 
rzeczywistym wystąpieniem to fałszowanie 
naszej dokumentacji. Laureate publikuje 
dane na temat nowych zapisów i dane te 
muszą odzwierciedlać stan rzeczywisty. 
Tego rodzaju sfałszowanie danych stanowi 
podstawę do zwolnienia.

?
W razie braku 
pewności co do 
tego, w jaki sposób 
zarejestrować daną 
transakcję, należy 
skonsultować się 
z odpowiednimi 
osobami w Dziale 
Finansów.

Rzetelność zapisów 
i sprawozdawczość

https://laureatena.sharepoint.com/sites/lead-website/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0d7d3095602f341859f7794536f152552&authkey=AWK2I2rqXALAEXq-oiOi9wE
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD — W LAUREATE 
OCHRONA MAJĄTKU 

OBOWIĄZKI 
Korzystamy z majątku Laureate wyłącznie w określonych, zgodnych z prawem celach związanych 
z działalnością uczelni. 

CZYM SĄ SKŁADNIKI MAJĄTKOWE 
UCZELNI LAUREATE? 
Majątek trwały to:
•  wyposażenia materialne (w tym 

wyposażenie, zapasy i nieruchomości)
•  środki pieniężne i ich ekwiwalenty
•  systemy IT, oprogramowanie i urządzenia 

elektroniczne

Aktywa niematerialne obejmują:
•  własność intelektualna, w tym patenty, 

znaki handlowe i prawa autorskie 
•  plany biznesowe i marketingowe
•  programy nauczania, projekty i bazy danych 
•  rejestry (dane studentów i pracowników, 

informacje płacowe, listy kontaktowe)
•  niepublikowane dane i sprawozdania 

finansowe
•  listy studentów

W jaki sposób chronimy nasz majątek:

•  Używanie odpowiednich zabezpieczeń na 
naszych komputerach, laptopach i urządzeniach 
mobilnych

•  Absolutnie niedozwolone jest wykorzystywanie 
wymienionych powyżej środków do 
jakichkolwiek niewłaściwych celów — w tym 
hazardu, odwiedzania stron pornograficznych 
lub działalności zarobkowej poza Laureate — ani 
w inny sposób niezgodny z politykami Laureate 
lub zasadami Kodeksu. 

•  Wykorzystywanie funduszy, np. grantów 
badawczych, wyłącznie do przeznaczonego celu

Korzystamy z technologii w odpowiedzialny sposób:

•  Używamy mocnych haseł, których nikomu nie 
ujawniamy

•  Używamy sprzętu IT do celów prywatnych 
wyłącznie w ograniczonym zakresie

•  Ograniczamy do minimum przesyłanie na 
komputery uczelni Laureate wszelkich danych, 
informacji lub oprogramowania, które nie jest 
przeznaczone do użytku zawodowego

Uczelnia Laureate ma prawo dostępu, 
opublikowania lub zatrzymania do 
własnych potrzeb jakichkolwiek informacji 
znajdujących się w komputerach lub 
systemach poczty e-mail należących do 
Laureate, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

Ochrona majątku 

http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD — W LAUREATE 
OCHRONA MAJĄTKU 

UWAŻAJ NA
Ochroną objęte są także składniki majątkowe i prawa 
własności intelektualnej należące do innych osób. 

•  Nie należy sporządzać kopii, odsprzedawać ani 
przekazywać jakichkolwiek publikacji objętych 
prawami autorskimi (w tym oprogramowania, 
artykułów, książek, programów nauczania 
oraz baz danych) ani informacji poufnych 
i zastrzeżonych należących do innych osób, 
chyba że mamy do tego prawo w ramach 
zawartej umowy licencyjnej. 

•  W Laureate nie używamy produktów pracy ani 
własności intelektualnej należących do naszych 
byłych pracowników.

•  Wykorzystywanie materiałów należących do 
osoby trzeciej, czy to w formie pisemnej, czy 
elektronicznej, bez wskazania autora i bez jego 
zgody stanowi plagiat lub naruszenie praw 
autorskich. Takie działanie stanowi naruszenie 
zasad Kodeksu i może również stanowić 
naruszenie przepisów prawa.

CO MAM ZROBIĆ?
Pyt.  Miałem dziś mnóstwo pracy i nie udało 

mi się wyjść z biura na przerwę. Czy 
mogę użyć komputera służbowego 
do wykonania prywatnego przelewu 
bankowego?

Odp.  Tak. Używanie systemów Laureate do 
celów prywatnych jest dozwolone 
w ograniczonym zakresie, jeśli nie zakłóca 
ono możliwości wykonywania pracy, 
działalności Laureate ani działania naszych 
systemów.

?
Więcej informacji znajduje się w 

Portal Polityki IT

Polityka własności intelektualnej 
i przeciwdziałania plagiatowi

i

Ochroną objęte są także składniki 
majątkowe i prawa własności 
intelektualnej należące do innych osób. 

Ochrona majątku 

https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Other%20Policies&doc=Intellectual%20Property%20and%20Plagiarism%20Policy.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Other%20Policies&doc=Intellectual%20Property%20and%20Plagiarism%20Policy.pdf
http://www.LaureateEthics.net


18

HERE FOR GOOD — W LAUREATE 
OCHRONA INFORMACJI 

CO MAM ZROBIĆ?
Pyt.  Otrzymałem e-mail od innego 

pracownika Laureate zawierający 
poufne informacje. Wiem, że nie 
mogę ich udostępnić nikomu spoza 
Laureate, kto nie jest upoważniony 
do dostępu do tych informacji, ale 
czy mogę pokazać ten e-mail innemu 
współpracownikowi? 

Odp.  Poufne informacje można udostępniać 
innym pracownikom, jeśli są oni 
upoważnieni do ich otrzymania i jeśli 
jest to konieczne do wykonania ich 
pracy.

?

Więcej informacji  
znajduje się w 

Polityka klasyfikacji i przetwarzania 
informacji

Standard klasyfikacji i przetwarzania 
informacji

i

OBOWIĄZKI 
Chronimy informacje poufne dotyczące uczelni Laureate 
przed niedozwolonym użyciem lub ujawnieniem. 
Nieuprawnione ujawnienie informacji poufnych będących 
własnością uczelni Laureate może spowodować szkody dla 
uczelni lub jej studentów, a także ułatwić zdobycie przewagi 
rynkowej placówkom konkurencyjnym.

CO OZNACZAJĄ INFORMACJE POUFNE? 
Informacje poufne obejmują wszelkie dane będące 
własnością uczelni, nieujawniane publicznie, opracowane 
wewnątrz uczelni Laureate lub powierzone nam przez 
studentów bądź osoby trzecie. Przykładem mogą być: 
•  tajemnice handlowe Laureate
•  informacje na temat poszczególnych pracowników, 

wykładowców lub studentów
•  trendy i prognozy
•  informacje dotyczące wyników finansowych
•  cele i budżety
•  plany marketingowe;
•  trendy dotyczące wybieranych kierunków
•  osiągane wyniki, wskaźniki konwersji i absolwentów;
•  opracowywane programy nauczania lub nowe kierunki;
•  plany rozwoju lub ekspansji
•  informacje na temat potencjalnych inwestycji, nabycia 

i sprzedaży spółek
•  oferty sprzedaży papierów wartościowych; ważne 

zmiany personelu 
•  istniejące lub potencjalne ważne umowy, zamówienia, 

dostawcy lub źródła finansowania

UWAŻAJ NA
•  Nie posiadamy prawa ujawniania tego 

rodzaju informacji poufnych żadnym 
osobom trzecim, zarówno wewnątrz uczelni 
Laureate, jak i poza nią, chyba że osoby te są 
uprawnione do pozyskiwania tego rodzaju 
informacji lub też ich ujawnienia wymagają 
obowiązujące przepisy. 

•  Należy ściśle przestrzegać wszystkich polityk 
obowiązujących w odniesieniu do ochrony 
i klasyfikacji informacji poufnych. 

•  W przypadku ujawniania informacji 
poufnych na zewnątrz uczelni Laureate, 
należy podjąć wszelkie niezbędne środki, 
takie jak podpisanie umowy o zachowaniu 
poufności, aby zabezpieczyć informacje 
przed nieuprawnionym wykorzystaniem..

Ochrona informacji

https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD — W LAUREATE 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Ochrona danych osobowych 

Więcej informacji  
znajduje się w 

Polityka klasyfikacji i przetwarzania 
informacji

Standard klasyfikacji i przetwarzania 
informacji

i

OBOWIĄZKI 
Nasi studenci, pracownicy i partnerzy biznesowi 
powierzają nam swoje dane osobowe. Musimy 
dbać o ich poufność tak, jak chronimy własne 
dane osobowe.

CO OZNACZA WYRAŻENIE 
„DANE OSOBOWE”? 
Przykładem mogą być: 

•  adres
•  wiek 
•  rasa
•  religia
•  orientacja seksualna
•  informacje na temat zatrudnienia 

i wynagrodzeń 
•  stopnie studentów i inne raporty 
•  informacje medyczne 
•  numery rachunków bankowych, 
•  numery dokumentów tożsamości 
•  dane o niekaralności 
•  informacje o przynależności do partii

UWAŻAJ NA
Pracownicy mający dostęp do danych osobowych 
muszą przestrzegać następujących zaleceń:

•  Przetwarzać te dane w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami, zasadami 
polityki dotyczącej ochrony prywatności 
oraz zobowiązaniami umownymi.

•  Chronić dane przed nieuprawnionym 
ujawnieniem.

•  Pozyskiwać, wykorzystywać i przetwarzać tego 
rodzaju informacje jedynie w dozwolonych 
celach.

•  Ograniczyć dostęp do informacji wyłącznie do 
osób, które w uzasadniony sposób powinny 
zapoznać się z nimi oraz zostały przeszkolone 
w zakresie prawidłowego postępowania 
z danymi osobowymi.

•  Zapytaj pracowników naszego lokalnego 
zespołu ds. IT, jak najlepiej chronić dane 
osobowe.

CO MAM ZROBIĆ?
Pyt.  Prowadzę rozmowy z potencjalnym 

dostawcą pewnych usług. Usługi te 
będą wiązały się z koniecznością 
przechowywania i używania danych 
osobowych naszych aktualnych 
i potencjalnych studentów. Czy 
powinienem podjąć jakieś kroki w celu 
ochrony tych danych?

Odp.  Przed podpisaniem umowy z dostawcą 
i przekazaniem mu jakichkolwiek danych 
osobowych należy skonsultować się 
z zespołem ds. bezpieczeństwa IT. Zespół 
ds. bezpieczeństwa IT jest w stanie 
zapewnić, że stosowane są odpowiednie 
zabezpieczenia.

?

https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD — W LAUREATE 
TRANSAKCJE AKCJAMI Z WYKORZYSTANIEM INFORMACJI NIEJAWNYCH

Transakcje z wykorzystaniem 
informacji niejawnych

Więcej informacji  
znajduje się w 

Polityka dotycząca transakcji z wykorzystaniem 
informacji poufnych

i

OBOWIĄZKI 
Obowiązujące przepisy prawne i zasady 
polityki uczelni Laureate zakazują nabywania 
lub sprzedawania akcji bądź innych papierów 
wartościowych – w sposób bezpośredni lub 
pośredni – na podstawie nieujawnianych publicznie, 
istotnych informacji. W razie dysponowania 
istotnymi, nieujawnianymi publicznie informacjami 
dotyczącymi uczelni Laureate, nie wolno zawierać 
żadnych transakcji dotyczących papierów 
wartościowych Laureate aż do chwili, kiedy 
informacje te zostaną podane do wiadomości 
publicznej. Ponadto absolutnie zakazane jest 
przekazywanie takich informacji przyjaciołom lub 
członkom rodziny, bądź też jakimkolwiek innym 
stronom trzecim, w celu przeprowadzania transakcji 
dotyczących handlu papierami wartościowymi. 

Ponadto nie należy dokonywać jakichkolwiek 
transakcji dotyczących papierów wartościowych 
innych firm, na przykład będących dostawcami 
lub potencjalnymi dostawcami naszej uczelni, na 
podstawie istotnych informacji nieujawnionych 
publicznie uzyskanych w ramach stosunku pracy 
z firmą Laureate. 

UWAŻAJ NA
Za informacje istotne uważane są wszystkie 
informacje, które mogą być  wykorzystywane 
w ramach normalnego podejmowania decyzji na 
giełdzie. Informacje nieujawnione publicznie to 
informacje, które nie zostały jeszcze powszechnie 
opublikowane i ujawnione w uprawniony sposób. 
Istotne informacje nieujawnione publiczne mogą 
dotyczyć:

•  Transakcje nabycia lub sprzedaży aktywów.

•  Dane dotyczące rekrutacji studentów i tendencji

•  Prognozy wewnętrzne.

•  Cele i budżety.

•  Wyniki finansowe.

•  Plany rozwoju lub rozszerzenia działalności.

•  Zmiany na wysokich szczeblach zarządzania.

•  Nowych umów lub zmian we wcześniej 
zawartych umowach

•  Nowo opracowywane programy kształcenia 
akademickiego.

•  Istotne spory sądowe lub pracownicze

•  Udzielenia lub odmowy udzielenia istotnych 
koncesji lub zezwoleń

•  Strategie marketingowe.

•  Osiągane wyniki, liczba kształconych studentów 
i absolwentów uzyskujących dyplom uczelni.

Niektórzy pracownicy, z uwagi na swoją funkcję 
w Laureate, mają stały dostęp do istotnych 
informacji nieujawnionych publicznie. Pracownik 
mający dostęp do takich informacji zostanie 
o tym poinformowany przez radcę prawnego 
Laureate i jest zobowiązany do przestrzegania 
dodatkowych ograniczeń określonych w naszej 
Polityce wykorzystania informacji niejawnych, 
w tym wymogu do otrzymania zgody na wszelkie 
transakcje papierami wartościowymi Laureate.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Other%20Policies&doc=Insider%20Trading%20Policy.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Other%20Policies&doc=Insider%20Trading%20Policy.pdf
http://www.LaureateEthics.net


21

HERE FOR GOOD — ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI 
KONFLIKT INTERESÓW 

Konflikt interesów 

OBOWIĄZKI 
Pracownicy uczelni Laureate powinni działać z myślą 
o interesie Laureate. Konflikt interesów występuje 
w przypadku, kiedy nasza działalność osobista 
i relacje biznesowe mogłyby stać w sprzeczności 
z interesami uczelni Laureate. Realizacja własnych 
interesów, gdy są one sprzeczne z interesami 
Laureate, może zaszkodzić naszej organizacji. Nawet 
pozory takiej sprzeczności mogą spowodować, że 
nasza uczciwość zostanie poddana w wątpliwość.

W przypadku zaistnienia podejrzenia, że określona 
sytuacja mogłaby być postrzegana jako konflikt 
interesów, należy zgłosić lokalnemu specjaliście ds. 
zgodności (lub skorzystać z formularza ujawnienia 
konfliktu interesów) w celu rozwiązania go.

Najczęściej występujące sytuacje konfliktu interesów 
obejmują:
•  Posiadanie interesów finansowych w firmie 

współpracującej z uczelnią Laureate.

•  Otrzymywanie wynagrodzenia lub innego 
rodzaju świadczeń od firmy współpracującej 
lub dążącej do współpracy z uczelnią Laureate 
lub od naszej konkurencji.

•  Zatrudnienie w innej firmie, które mogłoby 
ograniczać zdolność do wykonywania pracy 
na rzecz uczelni Laureate.

•  Zatrudnianie jako dostawcy firmy, zarządzanej 
lub należącej do osoby spokrewnionej lub 
bliskiego przyjaciela.

•  Dopuszczenie do sytuacji, w której prywatne 
relacje mogłyby zakłócić możliwość działania 
w najlepszym interesie uczelni Laureate.

Konflikty interesów mogą przybierać różne formy. 
Nie jest możliwe określenie w niniejszym Kodeksie 
wszystkich sytuacji, które mogłyby stanowić 
potencjalny konflikt interesów, w razie jakichkolwiek 
wątpliwości należy więc postępować zgodnie 
z zasadami zdrowego rozsądku lub zasięgnąć 
opinii odpowiednich osób.

Konflikt interesów nie zawsze stanowi naruszenie Kodeksu. 
Natomiast nieujawnienie konfliktu stanowi jego naruszenie.

Możemy zgłosić możliwy 
konflikt interesów używając 

formularza internetowego ujawnienia 
konfliktu interesów

i

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD — ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI 
KONFLIKT INTERESÓW 

CO MAM ZROBIĆ?
Pyt.  Powinienem wybrać nowego dostawcę 

w celu świadczenia pewnych usług 
technologicznych na terenie uczelni. 
Mój brat jest właścicielem firmy, która 
wykonuje tego rodzaju usługi naprawdę 
dobrze i zaoferuje nam atrakcyjną cenę. 
Czy mogę zlecić tę usługę firmie mojego 
brata?

Odp.  W takim przypadku nie możesz 
uczestniczyć w procesie wyboru dostawcy, 
ponieważ inne osoby mogą uważać, że 
faworyzujesz firmę swojego brata zamiast 
podejmować decyzję w sposób w pełni 
obiektywny. Musisz zawiadomić swojego 
przełożonego lub lokalnego specjalistę ds. 
zgodności o potencjalnym wystąpieniu 
konfliktu interesów i wykluczyć się z 
procesu podejmowania decyzji. Decyzję 
podejmą inne osoby, a jeżeli firma 
Twojego brata rzeczywiście oferuje usługi 
wysokiej jakości po atrakcyjnych cenach, 
z pewnością ma duże szanse na uzyskanie 
zlecenia.

?UWAŻAJ NA | Interesy poza uczelnią
Unikamy wszelkiego rodzaju inwestycji lub interesów 
finansowych, które mogłyby zakłócać naszą zdolność 
do podejmowania decyzji w najlepiej pojętym 
interesie uczelni Laureate.

Zabronione jest:

•  Posiadanie interesów finansowych w jakiejkolwiek 
firmie będącej dostawcą uczelni lub otrzymywanie 
od niej jakichkolwiek osobistych korzyści, jeżeli 
równocześnie prowadzimy z nią relacje w imieniu 
uczelni Laureate, chyba że na tego rodzaju 
działania wyrazi zgodę lokalny specjalista ds. 
zgodności. 

•  Wykorzystywanie do własnych interesów lub 
do interesów naszych znajomych lub członków 
rodziny jakichkolwiek korzystnych okoliczności 
biznesowych, w tym na przykład nabywanie 
udziałów w nieruchomościach lub też praw 
własności intelektualnej, w których uczelnia 
Laureate ma lub mogłaby mieć własne interesy.

•  Uzyskiwanie pożyczek od Laureate przez kadrę 
zarządzającą Laureate

Konflikt interesów 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD — ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI 
KONFLIKT INTERESÓW

UWAŻAJ NA | Rodzina i przyjaciele
Ponadto, wielu z nas ma krewnych lub przyjaciół, 
mających relacje biznesowe z uczelnią Laureate, jej 
dostawcami, organizacjami udzielającymi kredytów 
studentom lub placówkami konkurencyjnymi. Tego 
rodzaju okoliczności mogą powodować wystąpienie 
konfliktu interesów, ponieważ osoby trzecie mogą 
sądzić, że relacje z nimi są dla nas ważniejsze niż 
interesy uczelni Laureate. 

•  Zanim rozpoczniemy współpracę z firmą 
zewnętrzną w imieniu Laureate, jeśli w firmie tej 
zatrudniony jest nasz krewny lub nasz krewny 
posiada w takiej firmie udział przekraczający 1%, 
powinniśmy wystąpić o pozwolenie do lokalnego 
specjalisty ds. zgodności. 

•  Co do zasady, osoby spokrewnione nie powinny 
znaleźć się w bezpośredniej ani pośredniej relacji 
przełożony-podwładny. Odstąpienie od tej 
zasady wymaga zgody lokalnego specjalisty ds. 
zgodności.

•  Powinniśmy pamiętać, że przyjaźnie, czy to 
w pracy czy poza nią, nie powinny wpływać na 
naszą zdolność do działania w interesie Laureate.

JAK ZGODNIE Z KODEKSEM NALEŻY  
ROZUMIEĆ „CZŁONKÓW RODZINY”

•  małżonek/małżonka

•  partner życiowy

•  rodzic

•  dziecko

•  wnuk/wnuczka

•  rodzeństwo

•  teść lub teściowa

•  szwagier/szwagierka 

Również w przypadku kontaktów z krewnymi, 
którzy nie zostali wymienieni powyżej, należy 
upewnić się, że nasza relacja z nimi nie ma 
wpływu na nasze obowiązki wobec Laureate.

RELACJE ZE STUDENTAMI 
Nic nie jest ważniejsze od naszych studentów. Osoby 
pracujące bezpośrednio ze studentami, zwłaszcza 
wykładowcy, powinny zachować czujność przy 
budowaniu relacji z nimi. Poznawanie studentów 
i zaprzyjaźnianie się z nimi jest godne pochwały, ale:

•  Nie powinniśmy pozwalać, aby relacje osobiste 
miały wpływ na uczciwe traktowanie studentów 
i obiektywną ocenę ich pracy. 

•  Pracownicy Laureate nie powinni nawiązywać 
relacji intymnych ze studentami, jeśli są ich 
wykładowcami lub w inny sposób z nimi 
współpracują. 

•  Nie należy czerpać korzyści z relacji ze studentami 
do proponowania im odpłatnych usług, np. 
odpłatnych korepetycji poza uczelnią Laureate.

Konflikt interesów 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
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HERE FOR GOOD — ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI 
KONFLIKT INTERESÓW

UWAŻAJ NA | Zatrudnienie poza uczelnią
W razie dodatkowego zatrudnienia poza uczelnią Laureate, nie 
może ono mieć żadnego wpływu na obowiązki służbowe pełnione 
w Laureate.

•  Pracownikom Laureate nie wolno przyjmować zatrudnienia, 
wynagrodzenia ani pożyczek od dostawców Laureate, 
z którymi pracownicy ci mają kontakt w imieniu Laureate.

•  Świadczenie jakiejkolwiek pracy lub otrzymywanie 
wynagrodzenia od uczelni wyższej nienależącej do Laureate 
jest zabronione. Wyjątek stanowią członkowie kadry 
niezajmujący stanowisk kierowniczych – mogą oni świadczyć 
usługi innym placówkom edukacyjnym. W pozostałych 
przypadkach wymagana jest zgoda lokalnego specjalisty 
ds. zgodności.

•  Pełnienie obowiązków przedstawiciela kierownictwa lub 
członka zarządu jakiejkolwiek organizacji o charakterze 
niezarobkowym lub szkoły wyższej innej niż uczelnia 
Laureate wymaga uprzedniego uzyskania zgody od 
lokalnego specjalisty ds. zgodności. 

–  Uzyskanie tego rodzaju zezwolenia nie jest wymagane 
w przypadku świadczenia jakiejkolwiek pracy na rzecz 
firmy rodzinnej lub też instytucji, społeczności bądź 
organizacji o charakterze charytatywnym, chyba że jest ona 
równocześnie dostawcą uczelni Laureate, udziela kredytów 
studentom bądź prowadzi działalność konkurencyjną. 

–  W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasowym, wymagane jest jedynie uzyskanie zezwolenia 
na pełnienie obowiązków przedstawiciela kierownictwa 
lub członka zarządu innej szkoły wyższej.

CO MAM ZROBIĆ?
Pyt.  Jestem księgowym i jeden z dostawców, 

z którym okazjonalnie współpracuję, 
zwróciła się do mnie z propozycją 
wykonania dla niej pewnych 
dodatkowych prac księgowych 
wieczorem i w weekendy. Mógłbym 
w ten sposób dodatkowo zarobić. Czy 
mogę zaakceptować taką ofertę pracy?

Odp.  Nie. Przyjęcie dodatkowej pracy u 
dostawcy, z którym masz do czynienia 
w pracy dla Laureate, mogłoby rodzić 
podejrzenia o wpływ na Twoje przyszłe 
decyzje podejmowane w Laureate. 

? PRACOWNICY BĘDĄCY 
STUDENTAMI 
Wykładowcy i inni pracownicy 
Laureate mogą zapisywać się na studia 
oferowane przez uczelnie Laureate. 
Jest to całkowicie dopuszczalne, ale 
ich wykładowcy nie powinni traktować 
studiujących pracowników w inny 
sposób ze względu na ich zatrudnienie 
w Laureate.

Konflikt interesów 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
http://www.LaureateEthics.net
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Prezenty, posiłki, rozrywki,  
podróże i przysługi od firm 

Prezenty, posiłki, rozrywki, 
podróże i przysługi od firm 

OBOWIĄZKI 
Oferowanie i otrzymywanie prezentów, posiłków, 
świadczeń rozrywkowych, sponsorowanych podróży 
i innych przysług może być dopuszczalne dla 
wzmocnienia więzi biznesowych, niemniej nie wolno 
w żadnym przypadku oferować ani przyjmować 
podobnych świadczeń, jeżeli mogłyby one mieć 
wpływ na przebieg procesu podejmowania decyzji. 

Podobnego rodzaju świadczenia biznesowe, 
przekazywane lub otrzymywane od dostawców, 
studentów oraz innych podmiotów zewnętrznych 
wobec Laureate, mogą być wymieniane jedynie w 
celach zgodnych z obowiązującymi przepisami, bez 
oczekiwania w zamian niewłaściwych decyzji lub 
przysług. 

UWAŻAJ NA
•  Podobnego rodzaju świadczenia biznesowe 

powinny mieć rozsądny zakres i ograniczoną 
wartość, nie mogą być oferowane zbyt często 
oraz muszą być zgodne z przepisami, zwyczajami 
i praktykami obowiązującymi w danym kraju. 

•  Nie należy oferować prezentów, posiłków, 
zaproszeń ani wycieczek w celu uzyskania lub 
utrzymania pozwoleń, licencji, kontraktów ani 
żadnych innych nienależnych korzyści.

•  Zgodnie z Polityką dotyczącą prezentów, 
posiłków, rozrywek, podróży i przysług od 
firm, oferowanie lub przyjmowanie prezentów, 
posiłków, zaproszeń lub innych przysług powyżej 
pewnej wartości wymaga zgody lokalnego 
specjalisty ds. zgodności. 

•  Absolutnie niedozwolone jest przekazywanie lub 
akceptowanie jakichkolwiek kwot w pieniądzach 
lub ekwiwalentach w związku z działalnością 
prowadzoną przez uczelnię Laureate. 

•  Wykładowcy mogą przyjmować drobne 
upominki od studentów, ale tylko w sytuacji, 
gdy taki prezent nie jest postrzegany jako próba 
wpłynięcia na decyzję wykładowcy.

•  Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami 
dotyczącymi prezentów, posiłków i zaproszeń

CO MAM ZROBIĆ?
Pyt.  Prowadzę proces wyboru dostawcy 

w ramach ważnego projektu, 
a pracownik działu sprzedaży jednego 
z potencjalnych oferentów chciałby 
zaprosić mnie na kolację, aby omówić tę 
sprawę. Czy mogę pozwolić, aby zapłacił 
za tę kolację?

Odp.  Nie. Przyjęcie zaproszenia na posiłek 
o niewielkiej wartości może być 
dopuszczalne, ale w tych okolicznościach 
– kiedy wybierasz dostawcę – przyjęcie 
propozycji może być postrzegane jako 
próba wpłynięcia na decyzję.

?

Więcej informacji znajduje  
się w dokumentach 

Polityka przeciwdziałania korupcji

Polityka dotycząca prezentów, posiłków, 
rozrywek, podróży i innych przysług od firm

Polityka dotycząca podróży służbowych 
i rozrywek

Obowiązująca w Stanach Zjednoczonych 
Polityka o świadczeniach biznesowych w 
kontaktach z przedstawicielami organizacji 
rządowych, wpłat na cele polityczne i lobbingu

iOferowanie lub 
przyjmowanie 
prezentów, posiłków, 
zaproszeń lub innych 
przysług od firm powyżej 
pewnej wartości 
wymaga zgody lokalnego 
specjalisty ds. zgodności.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Polski/Anti-Corruption&doc=Policy%20on%20Gifts,%20Meals,%20Entertainment,%20Sponsored%20Travel,%20and%20Other%20Business%20Courtesies-Polish.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Polski/Anti-Corruption&doc=Policy%20on%20Gifts,%20Meals,%20Entertainment,%20Sponsored%20Travel,%20and%20Other%20Business%20Courtesies-Polish.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Polski/Anti-Corruption&doc=Policy%20on%20Gifts,%20Meals,%20Entertainment,%20Sponsored%20Travel,%20and%20Other%20Business%20Courtesies-Polish.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/EthicsandCompliance/2017/PL/ACPPL.ashx
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Polski/Anti-Corruption&doc=Policy%20on%20Gifts,%20Meals,%20Entertainment,%20Sponsored%20Travel,%20and%20Other%20Business%20Courtesies-Polish.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Polski/Anti-Corruption&doc=Policy%20on%20Gifts,%20Meals,%20Entertainment,%20Sponsored%20Travel,%20and%20Other%20Business%20Courtesies-Polish.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Other%20Policies&doc=Global%20Travel%20%26%20Entertainment%20Policy.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Other%20Policies&doc=Global%20Travel%20%26%20Entertainment%20Policy.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
http://www.LaureateEthics.net
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UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 

Uczciwość biznesowa 

OBOWIĄZKI 
Polityka Here for Good oznacza przestrzeganie 
zasad uczciwości w ramach wszelkiego rodzaju 
relacji ze studentami uczelni Laureate, instytucjami 
udzielającymi kredytów dla studentów, dostawcami, 
firmami konkurencyjnymi itd. Zabronione jest 
wykorzystywanie osób trzecich w jakikolwiek sposób 
poprzez manipulację, ukrywanie lub nieprawdziwe 
przedstawianie informacji bądź też używanie innych 
nieuczciwych środków. 

Uczciwość jest kluczową zasadą, jaką kierujemy 
się w kontaktach z przyszłymi studentami, gdy 
zachęcamy ich do zapisania się na jedną z naszych 
uczelni. Powinniśmy kierować się uczciwością i nigdy 
nie powinniśmy wprowadzać ich w błąd.

UWAŻAJ NA
Przykłady niedozwolonego zachowania: 

•  Oferowanie łapówek lub jakichkolwiek świadczeń 
w celu zapewnienia rozwoju naszej działalności

•  Pozyskiwanie tajemnic zawodowych lub 
poufnych informacji należących do firm 
konkurencyjnych poprzez łapówkarstwo, kradzież 
lub za pośrednictwem udzielania nieprawdziwych 
informacji.

•  Przedstawianie nieprawdziwych, mylących 
lub lekceważących informacji bądź porównań 
dotyczących firm konkurencyjnych, ich 
produktów i usług.

•  Przedstawianie nieprawdziwych informacji na 
temat własnych produktów lub usług

•  Wprowadzanie w błąd studentów i przyszłych 
studentów odnoście oferty edukacyjnej lub 
przyszłych możliwości zatrudnienia 

Więcej informacji znajduje  
się w dokumentach 

Polityka przeciwdziałania korupcji

i

Zabronione jest wykorzystywanie osób 
trzecich w jakikolwiek sposób poprzez 
manipulację, ukrywanie lub nieprawdziwe 
przedstawianie informacji bądź też używanie 
innych nieuczciwych środków. 

https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/EthicsandCompliance/2017/PL/ACPPL.ashx
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD — ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI 
PRZEPISY ANTYMONOPOLOWE I DOTYCZĄCE WOLNEJ KONKURENCJI 

Przepisy antymonopolowe 
i dotyczące wolnej konkurencji 

OBOWIĄZKI 
Dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać przewagę 
nad naszą konkurencją, ale robimy to w sposób 
uczciwy. Stosujemy właściwe przepisy prawa 
antymonopolowego i ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Przepisy te mają na celu 
zapewnienie ochrony konsumentów oraz firm 
konkurencyjnych przed niedozwolonymi praktykami 
oraz zapewnienie wolnej konkurencji na rynku. 
Laureate rozwija się w odpowiedzialny sposób dzięki 
oferowaniu wysokiej jakości edukacji, a nie poprzez 
stosowanie niedozwolonych praktyk naruszających 
zasady uczciwej konkurencji. Obejmują: 

•  Zmowa cenowa. Uczelnia Laureate nie ma 
prawa zawierania z firmami konkurencyjnymi 
jakichkolwiek porozumień dotyczących 
podniesienia, obniżenia lub ustalenia cen ani 
ich elementów, udzielania zniżek i kredytów. 

–  Na przykład: Uczelnia Laureate nie może 
uzgodnić z inną uczelnią cen obowiązujących 
w odniesieniu do określonego rodzaju 
świadczonych usług edukacyjnych.

•  Ograniczenie podaży. Uczelnia Laureate 
nie może uzgodnić z firmą konkurencyjną 
ograniczenia ilości lub zakresu świadczonych usług. 

–  Na przykład: Uczelnia Laureate nie może 
uzgodnić z inną uczelnią, że będą one 
oferować tylko określone kursy lub programy 
edukacyjne i nie będą proponować innych.

•  Podział rynku. Uczelnia Laureate nie może 
uzgodnić z firmami konkurencyjnymi podziału 
między sobą określonych rynków, terytoriów 
geograficznych lub klientów. 

–  Na przykład: Uczelnia Laureate nie 
może uzgodnić z inną uczelnią, że będzie 
przyjmować studentów pochodzących jedynie 
z określonego obszaru geograficznego, 
w zamian za zobowiązanie się tej drugiej 
uczelni do ograniczenia jej zakresu działalności 
do innego obszaru.

•  Bojkot. Uczelnia Laureate nie może uzgodnić 
z firmą konkurencyjną, że będą one odmawiać 
sprzedaży lub nabycia jakichkolwiek produktów 
od stron trzecich. Ponadto, uczelnia Laureate nie 
może ograniczać prawa swoich studentów do 
nabywania lub wykorzystywania jakichkolwiek 
produktów bądź usług pochodzących od innego 
dostawcy niż Laureate. 

–  Na przykład: Uczelnia Laureate nie może 
zabronić swoim studentom uczęszczania 
równocześnie na zajęcia w innych szkołach 
wyższych.

UWAŻAJ NA
•  W związku z powyższymi zaleceniami, 

powinniśmy zachować szczególną ostrożność 
podczas spotkań z przedstawicielami firm 
konkurencyjnych, które mogłyby rodzić 
jakiekolwiek podejrzenia.. 

•  Powinniśmy unikać ujawniania firmom 
konkurencyjnym informacji dotyczących cen, 
kosztów, udziałów w rynku, przychodów, 
warunków współpracy z dostawcami, 
oferowanych produktów lub usług, ofert 
dotyczących kontraktów lub programów, 
rekrutacji i liczby studentów, metod oraz kanałów 
dystrybucji i marketingu. 

•  Należy również zachować ostrożność podczas 
spotkań organizowanych przez organizacje 
zawodowe i branżowe, w których uczestniczą 
pracownicy firm konkurencyjnych. Nie 
powinniśmy jednak brać udziału w żadnych 
spotkaniach mających na celu omówienie polityki 
cenowej lub innych zagadnień dotyczących 
konkurencji, wspólnego opracowywania nowych 
lub rozszerzonych ofert, a także jakichkolwiek 
informacji tego rodzaju

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności 
określonych działań lub porozumień, należy 
zasięgnąć opinii Działu Prawnego lub lokalnego 
specjalisty ds. zgodności.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
http://www.LaureateEthics.net
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HANDEL ZAGRANICZNY 

Handel zagraniczny 

OBOWIĄZKI 
Przepisy dotyczące handlu międzynarodowego 
Wiele krajów wprowadza ograniczenia dotyczące 
eksportu lub zawierania umów o współpracy 
z określonymi krajami, osobami bądź grupami, 
które są podejrzewane o wspieranie terroryzmu, 
handlu narkotykami lub innego rodzaju działalności 
przestępczej. Przepisy eksportowe mogą dotyczyć 
kontroli przekazywanych towarów, technologii 
lub świadczonych usług, które mogłyby zostać 
wykorzystane do celów wojskowych. Przepisy mogą 
również ograniczać prawa podróżowania do krajów 
objętych sankcjami, działalności importowej lub 
eksportowej, realizacji nowych inwestycji i transakcji 
podobnego rodzaju. 

Przepisy te są skomplikowane i mogą podlegać 
częstym zmianom. Wszystkie osoby zajmujące 
się transakcjami dotyczącymi przekazywania za 
granicę produktów, technologii lub usług, bądź też 
uczestniczące w rekrutacji studentów zamieszkałych 
w innych krajach, powinny ściśle współpracować 
z Działem Prawnym lub z lokalnym specjalistą 
ds. zgodności, w celu zapewnienia przestrzegania 
wszystkich obowiązujących przepisów.

UWAŻAJ NA
Na chwilę obecną (stan na rok 2018) najostrzejsze 
sankcje dotyczą Krymu, Kuby, Iranu, Korei 
Północnej i Syria. Zakres tych sankcji zmienia się 
w zależności od sytuacji politycznej na świecie. 
W razie planowania działań biznesowych w 
tych regionach lub zatrudnienia osób z nich 
pochodzących, należy skontaktować się z 
Działem Prawnym lub lokalnym specjalistą 
ds. zgodności.

WERYFIKACJA DOSTAWCÓW
Opracowaliśmy proces weryfikacji naszych 
aktualnych i potencjalnych dostawców 
polegający na sprawdzeniu, czy znajdują się oni 
na listach podmiotów objętych sankcjami Ma to 
zapobiec podjęciu współpracy z dostawcami, 
jeśli znaleźliby się oni na tych listach. Ustalenie, 
że nasz dostawca znajduje się na liście 
podmiotów objętych sankcjami, może prowadzić 
do konieczności zaprzestania współpracy z nim 
lub uniemożliwić jej rozpoczęcie.

Polityka niepopierania bojkotów
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Laureate 
nie może uczestniczyć ani wspierać bojkotu 
krajów „przyjaznych” Stanom Zjednoczonym tzn. 
niepodlegających sankcjom. Sieć uczelni Laureate 
jest zobowiązana do zgłaszania rządowi Stanów 
Zjednoczonych wszystkich przypadków, w których 
zwrócono się do niej z prośbą o stosowanie tego 
rodzaju bojkotu bez względu na to, z jakiego 
państwa taka prośba wpłynęła. Tego typu wezwania 
do bojkotu mogą być zawarte w dokumentacji 
przetargowej, umowie zakupu, akredytywie lub 
przekazywane w firmie ustnej. W razie otrzymania 
jakiegokolwiek tego rodzaju wezwania do bojkotu 
należy niezwłocznie skontaktować się z Działem 
Spraw Prawnych lub z lokalnym specjalistą 
ds. zgodności. 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Common&doc=US%20Trade%20Sanctions.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
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PRANIE PIENIĘDZY 

Pranie pieniędzy 

OBOWIĄZKI 
Laureate zobowiązuje się do bezwarunkowego 
przestrzegania obowiązujących przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych 
pieniędzy. Powinniśmy współpracować wyłącznie 
z renomowanymi kontrahentami, którzy 
prowadzą swoją działalność zgodnie z prawem 
i z wykorzystaniem środków pochodzących 
z legalnych źródeł. W ramach przeciwdziałania 
praniu brudnych pieniędzy powinniśmy zachować 
czujność w przypadku powzięcia informacji 
o budzących wątpliwości transakcjach finansowych 
podmiotów, z którymi współpracujemy, oraz 
powinniśmy przeprowadzać analizę due diligence 
naszych kontrahentów. 

CZYM JEST PRANIE PIENIĘDZY?
Pranie pieniędzy to proces zatajania lub 
ukrywania źródła pochodzenia pieniędzy 
z nielegalnej działalności, aby sprawiać pozory, 
że pochodzą z legalnych źródeł. W wielu 
przypadkach środki te pochodzą z działalności 
przestępczej lub terrorystycznej.

UWAŻAJ NA
•  Prośby dostawców o dokonanie płatności 

na kilka rachunków lub użycie kilku różnych 
sposobów płatności

•  Dostawców lub kontrahentów, którzy 
podają niekompletne, fałszywe lub budzące 
wątpliwość informacje o swoich firmach lub 
firmach, które reprezentują

•  Dostawców lub kontrahentów, którzy 
chcą uniknąć zapisania przeprowadzanych 
transakcji w swojej księgowości lub zgłaszania 
ich organom podatkowym

W razie zauważenia podejrzanych działań, 
które mogą wskazywać na pranie brudnych 
pieniędzy, należy natychmiast skontaktować się 
z Działem Prawnym lub z lokalnym specjalistą 
ds. zgodności. 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
http://www.LaureateEthics.net
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HERE FOR GOOD — ZE SPOŁECZNOŚCIAMI I URZĘDAMI 
ŁAPOWNICTWO I KORUPCJA 

Łapownictwo i korupcja 

OBOWIĄZKI 
Nie oferujemy i nie przyjmujemy łapówek ani 
żadnych innych niewłaściwych opłat w ramach 
relacji z urzędnikami lub przedstawicielami sektora 
prywatnego, w tym ze studentami. Przestrzegamy 
bez żadnych wyjątków wszystkich przepisów 
antykorupcyjnych dotyczących działalności 
prowadzonej przez naszą uczelnię oraz polityki 
antykorupcyjnej, a takżeinnych zasad i wytycznych 
antykorupcyjnych jakie mogą obowiązywać 
w konkretnym przypadku. Naszym obowiązkiem 
jest przeczytanie i zrozumienie tych zasad. 

Czasami wręczenie łapówki może wydawać 
się łatwiejszym sposobem załatwienia sprawy. 
W wielu krajach świata korupcja jest zjawiskiem 
powszechnym. W Laureate tego rodzaju ułatwienia 
lub postawa „tak się tutaj robi” nie usprawiedliwia 
łapówek ani innych form korupcji. W Laureate 
nigdy nie dajemy łapówek, nawet jeżeli może 
to spowodować, że stracimy pieniądze lub 
opóźnimy realizację projektu. 
Żaden pracownik Laureate nie zostanie pociągnięty 
do konsekwencji z powodu odmowy wręczenia 
łapówki. Jeśli ktokolwiek domaga się otrzymania 
łapówki, należy natychmiast zgłosić to lokalnemu 
specjaliście ds. zgodności.

CO MAM ZROBIĆ?
Pyt.  Prowadzę rozmowy z lokalnym szpitalem 

na temat możliwości odbycia stażu 
przez naszych studentów kierunków 
medycznych w tej placówce. Dyrektor 
szpitala sugeruje, że może zapewnić 
taką możliwość, jeśli uczelnia 
przekaże szpitalowi kilka odbiorników 
telewizyjnych. 

Odp.  Skonsultuj się z lokalnym specjalistą ds. 
zgodności. Takie uzgodnienie może być 
zgodne z przepisami, ale może również 
zostać uznane za wręczenie łapówki, 
jeśli któryś z odbiorników telewizyjnych 
będzie przeznaczony do prywatnego 
użytku przez dyrektora szpitala. 
Zawarcie jakiegokolwiek porozumienia 
ze szpitalem powinno zostać zawarte 
na piśmie i powinno zawierać zapisy 
o przeciwdziałaniu korupcji, a odbiorniki 
telewizyjne powinny być dostarczone 
do szpitala i w nim wykorzystywane, 
a w szczególności nie mogą być 
przeznaczone do użytku osobistego 
przez dyrektora szpitala. Więcej informacji 
można znaleźć w Polityce staży lekarskich. 

?

Łapówką jest każdy 
wartościowy przedmiot 
wręczony w celu 
niewłaściwego wpłynięcia 
na czyjąś decyzję.

W uczelni Laureate nigdy 
nie płacimy łapówek, 
nawet jeżeli może to 
spowodować, że stracimy 
pieniądze lub opóźnimy 
realizację projektu. 

KIM JEST URZĘDNIK?
Urzędnik to członek kierownictwa lub pracownik 
dowolnego urzędu, na wszystkich szczeblach, 
w tym także członek kierownictwa lub pracownik 
firmy lub instytucji należącej do państwa lub 
znajdującej się pod jego kontrolą. Przykłady 
obejmują pracowników instytucji regulujących 
szkolnictwo, pracowników organów rządowych 
odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń oraz 
pracowników publicznych szkół średnich.

https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/EthicsandCompliance/2017/PL/ACPPL.ashx
https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/EthicsandCompliance/2017/PL/ACPPL.ashx
https://ethics.laureate.net/PolicyPortal.html
https://ethics.laureate.net/PolicyPortal.html
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=Policy%20on%20Securing%20Clinical%20Rotations%20and%20Other%20Student%20Placements.pdf
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Łapownictwo i korupcja 

UWAŻAJ NA
Przykłady łapówkarstwa mogą obejmować 
płatności lub udzielanie jakichkolwiek innych 
świadczeń o określonej wartości, w celu:

•  Otrzymania pozwoleń wymaganych 
obowiązującymi przepisami 

•  Otrzymania pozwoleń na budowę 

•  Udzielanie ulg podatkowych lub celnych.

•  Uniknięcia wyegzekwowania prawa

•  Wywierania wpływu w przetargach, 
zamówieniach i innego rodzaju 
transakcjach biznesowych.

•  Otrzymania dostępu do potencjalnych 
studentów

•  Zmiany oceny lub wprowadzenia zmiany 
w pracy studenta

WARTOŚCIOWY PRZEDMIOT
Łapówką może być każda rzecz mająca wartość 
dla osoby, która ją otrzymuje. Łapówki nie 
muszą mieć formy pieniężnej. Dla przykładu, 
drobne prezenty, posiłki, świadczenia 
rozrywkowe, dodatkowe możliwości 
biznesowe, stypendia, oferty pracy, a nawet 
wpłaty na rzecz organizacji charytatywnych 
mogą stanowić przykład łapówek. Nie istnieje 
żadna granica dotycząca wartości pieniężnej – 
każda kwota może stanowić łapówkę.

CO MAM ZROBIĆ?
Pyt.  Zakończyliśmy budowę nowego budynku 

i czekamy na otrzymanie zezwolenia 
na jego użytkowanie. Budynek spełnia 
wszelkie warunki do jego użytkowania, 
ale urzędnik zajmujący się tą sprawą nie 
wydał zezwolenia. Zapytany, odpowiada, 
że jest bardzo zajęty i nie wie, kiedy 
będzie mógł się tym zająć. Urzędnik nie 
poprosił o łapówkę, ale zapewne jeśli 
zaoferuję mu niewielką sumę, wyda 
zezwolenie.

Odp.  Nie należy wręczać mu pieniędzy. 
Skontaktuj się z kadrą kierowniczą 
wyższego szczebla i radcą prawnym 
firmy. Być może jest coś, co możemy 
zrobić w celu zminimalizowania naszych 
strat wynikających z przestoju w okresie 
oczekiwania na wydanie zezwolenia. 
Powinniśmy wykorzystać nawiązane 
w zgodny z prawem sposób kontakty 
z urzędnikami na wyższym szczeblu 
i znaleźć legalne rozwiązanie w tej 
sytuacji.

?
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Łapownictwo i korupcja

OBOWIĄZKI | Osoby trzecie
Laureate nie może przeprowadzać za 
pośrednictwem stron trzecich jakichkolwiek 
czynności, których nie mogłaby zrealizować 
bezpośrednio. Nie możemy zezwalać 
jakimkolwiek stronom trzecim, takim jak 
pośrednikom lub konsultantom, na płacenie 
łapówek lub udzielanie jakichkolwiek 
świadczeń w imieniu uczelni Laureate. 
Absolutnie konieczne jest przestrzeganie 
procedur kontroli, obowiązujących w uczelni 
Laureate w odniesieniu do wyboru partnerów 
biznesowych, a następnie kontrolowanie 
ich działalności w celu upewnienia się co do 
przestrzegania przez nich zasad etyki. Więcej informacji znajduje  

się w dokumentach

Polityka przeciwdziałania korupcji

Polityka dotycząca prezentów, posiłków, rozrywek, 
podróży i innych przysług od firm

Polityka zlecania prac osobom trzecim

Polityka dotycząca należytej staranności wobec 
reputacji

Polityka gwarantowania staży dla studentów 
medycyny i innych kierunków

Polityka wpłat na cele charytatywne

Obowiązująca w Stanach Zjednoczonych Polityka 
o świadczeniach biznesowych w kontaktach z 
administracją państwową, przysług, wpłat na cele 
polityczne i lobbingu

i

CO MAM ZROBIĆ?
Pyt.  Miejscowy urząd podatkowy stwierdził, 

że nasza szkoła spóźnia się z uiszczeniem 
niektórych podatków i zamierza nałożyć 
na nas dużą karę. Nasz konsultant 
zasugerował, że jeżeli zaprosimy szefa 
urzędu podatkowego wraz z żoną na 
kolację w dobrym lokalu, sprawę da 
się jakoś załatwić. Koszt kolacji będzie 
z pewnością dużo niższy niż kwota kary. 

Odp.  Nie należy wręczać mu pieniędzy. 
Skontaktuj się z kadrą kierowniczą 
wyższego szczebla i radcą prawnym firmy. 
Być może jest coś, co możemy zrobić 
w celu zminimalizowania naszych strat. 
Powinniśmy wykorzystać nawiązane 
w zgodny z prawem sposób kontakty 
z urzędnikami na wyższym szczeblu 
i znaleźć legalne rozwiązanie w tej sytuacji.

?
WYJĄTEK DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA
Prowadzimy politykę „zero tolerancji” w odniesieniu 
do oferowania lub akceptowania łapówek bądź 
udziałów w realizowanych transakcjach. Jedyny 
wyjątek to sytuacja, w której drobna gratyfikacja 
jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
osobistego lub bezpiecznego przejazdu. Nawet 
w takich przypadkach należy zawsze zawiadomić 
lokalnego specjalistę ds. zgodności w jak 
najkrótszym terminie po zrealizowaniu tego rodzaju 
płatności.

https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/EthicsandCompliance/2017/PL/ACPPL.ashx
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Polski/Anti-Corruption&doc=Policy%20on%20Gifts,%20Meals,%20Entertainment,%20Sponsored%20Travel,%20and%20Other%20Business%20Courtesies-Polish.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Polski/Anti-Corruption&doc=Policy%20on%20Gifts,%20Meals,%20Entertainment,%20Sponsored%20Travel,%20and%20Other%20Business%20Courtesies-Polish.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Polski/Anti-Corruption&doc=Policy%20for%20Engaging%20Third%20Parties-Polish.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=Reputational%20Due%20Diligence%20Policy.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=Reputational%20Due%20Diligence%20Policy.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=Policy%20on%20Securing%20Clinical%20Rotations%20and%20Other%20Student%20Placements.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=Policy%20on%20Securing%20Clinical%20Rotations%20and%20Other%20Student%20Placements.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Polski/Anti-Corruption&doc=Charitable%20Contributions%20Policy-Polish.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?doc=LocalComplianceOfficers.pdf&lib=Documents
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Działalność polityczna 
i jej finansowanie

OBOWIĄZKI 
Szereg przepisów prawa ogranicza możliwość 
wykorzystania majątku Laureate do finansowania 
partii lub kandydatów politycznych, w tym do 
bezpośrednich wpłat na ich rzecz. Z wielu ustaw 
wynika również, że Laureate ma także ograniczone 
możliwości w odniesieniu do angażowania 
się w lobbing. Przed podjęciem takich działań 
w imieniu Laureate należy skonsultować się 
z naszym radcą prawnym. 

Każdy z nas może prywatnie angażować się 
w działalność polityczną, ale musi robić to w czasie 
wolnym i z wykorzystaniem własnych środków. 

Więcej informacji znajduje  
się w dokumentach 

Polityka przeciwdziałania korupcji

Obowiązująca w Stanach Zjednoczonych 
Polityka o świadczeniach biznesowych 
w kontaktach z administracją państwową, 
przysług, wpłat na cele polityczne i lobbingu

iUWAŻAJ NA
•  Nie powinniśmy angażować się osobiście 

w działalność polityczną (np. ubiegać 
się o wybór na urząd państwowy, pełnić 
takiego urzędu lub brać czynnego 
udziału w kampanii na rzecz kandydata 
politycznego), wykorzystując w tym celu 
zasoby Laureate i czas, w którym powinniśmy 
pracować dla Laureate.

•  Wszelkie wpłaty pieniężne dokonywane 
przez Laureate na rzecz jakiejkolwiek 
partii, kandydata lub kampanii politycznej 
powinny zostać wcześniej zatwierdzone, 
zgodnie z wymogami, przez nasz zespół 
ds. przekazywania uprawnień.

•  Przed wykorzystaniem jakichkolwiek 
składników majątku Laureate (w tym nazwy 
Laureate, wyposażenia i systemów) na cele 
związane z działalnością jakiejkolwiek partii, 
kandydata lub kampanii politycznej należy 
skonsultować się z radcą prawnym Laureate.

•  Przed skontaktowaniem się z jakimkolwiek 
urzędnikiem rządowym w imieniu Laureate 
w celu wywarcia wpływu na kształt ustawy 
lub innego przepisu lub wyniku pracy 
rządowych należy skonsultować się z radcą 
prawnym Laureate. 

https://www.laureate.net/Legal/~/media/Files/LGG/Documents/EthicsandCompliance/2017/PL/ACPPL.ashx
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
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WPŁATY NA CELE 
CHARYTATYWNE

OBOWIĄZKI 
Laureate może od czasu do czasu dokonywać 
wpłat na cele charytatywne, w tym udzielać 
darowizn i sponsorować inicjatywy, które wspierają 
społeczności, w których działamy. Jednakże, nigdy 
nie należy dokonywać wpłat na cele o niewłaściwym 
charakterze lub mogących zostać uznanymi za 
łapówkę.

Więcej informacji znajduje  
się w dokumentach 

Polityka wpłat na cele charytatywne

iUWAŻAJ NA
•  Wpłaty na cele charytatywne nie powinny 

wiązać się z oczekiwaniem jakiejkolwiek korzyści 
ze strony organizacji przyjmującej taką wpłatę 
lub innego podmiotu, poza potwierdzeniem 
otrzymania darowizny.

•  Wpłaty na cele charytatywne co do zasady 
powinny być dokonywane na rzecz organizacji 
prawnie uznanych za organizacje charytatywne. 
W razie wyjątków konieczna jest zgoda 
głównego radcy prawnego.

•  Każda organizacja charytatywna powinna 
zostać poddana odpowiedniej weryfikacji przed 
dokonaniem wpłaty na jej rzecz. 

•  Zgodnie z naszą Polityką wpłat na cele 
charytatywne przed dokonaniem wpłaty o 
wartości równej lub wyższej niż 10 000 USD 
należy uzyskać dodatkowe pozwolenia i spełnić 
inne warunki określone w polityce.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Polski/Anti-Corruption&doc=Charitable%20Contributions%20Policy-Polish.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Polski/Anti-Corruption&doc=Charitable%20Contributions%20Policy-Polish.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Polski/Anti-Corruption&doc=Charitable%20Contributions%20Policy-Polish.pdf
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Informacje przekazywane 
opinii publicznej

OBOWIĄZKI | Dostępne publicznie 
forum online i media społecznościowe
W razie korzystania z mediów 
społecznościowych, jest to możliwe 
jedynie we własnym, osobistym imieniu, 
a w żadnym wypadku nie w sposób, który 
mógłby przynieść szkody uczelni, naszym 
współpracownikom, studentom lub 
partnerom biznesowym. 

Media społecznościowe zapewniają 
wiele ciekawych możliwości, ale 
stanowią też poważne zagrożenia. Należy 
zachować szczególną ostrożność w razie 
korzystania z jakichkolwiek dostępnych 
publicznie forów internetowych, a także 
blogów, serwisów wiki, czatów, portali 
społecznościowych, generowanych przez 
użytkowników plików audio i wideo 
i innych mediów społecznościowych. 
Media tego rodzaju powodują poważne 
rozmycie granic pomiędzy życiem 
publicznym a prywatnym, w związku 
z czym podczas korzystania z nich należy 
również przestrzegać postanowień 
niniejszego Kodeksu. 

W ramach zamieszczania jakichkolwiek 
informacji należy zawsze przestrzegać 
zasad uczciwości, szczerości oraz 
wzajemnego szacunku.

UWAŻAJ NA
•  Tylko i wyłącznie osoby uprawnione przez uczelnię Laureate 

mogą zamieszczać jakiekolwiek treści w imieniu Laureate. 
W takim wypadku, podczas publikowania informacji należy 
zawsze zamieszczać nawiązanie do relacji użytkownika 
z uczelnią Laureate.

•  Osoby, które nie są uprawnione do publikowania informacji w 
imieniu uczelni Laureate, powinny zawsze wyraźnie zaznaczać, 
że ich opinie są zamieszczane wyłącznie w imieniu własnym.

•  Nie wolno zamieszczać jakichkolwiek informacji poufnych 
dotyczących uczelni Laureate, naszych studentów lub 
partnerów biznesowych. 

•  zabronione jest wykorzystywanie logo, znaków towarowych, 
praw autorskich i innych praw własności intelektualnej 
stanowiących własność uczelni Laureate bez uzyskania jej 
zezwolenia. 

CO MAM ZROBIĆ?
Pyt.  Przeczytałem post na Facebooku, który zawierał 

niedokładne informacje na temat uczelni Laureate. 
Czy powinienem go skomentować i skorygować te 
informacje? 

Odp.  Nie. Takie działanie ma dobre intencje, ale jedynie 
upoważnione osoby mogą wypowiadać się publicznie 
w imieniu Laureate. Zamiast tego, powiadom pracownika 
Centralnego Departamentu ds. Public Relations lub 
lokalnego Departamentu ds. Komunikacji o tym artykule, 
a odpowiednie osoby udzielą właściwej odpowiedzi.

?

OBOWIĄZKI | Relacje z mediami
W większości przypadków płynące z mediów 
prośby o udzielenie informacji na temat Laureate 
są kierowane do Centralnego Departamentu ds. 
Public Relations lub lokalnego Departamentu 
ds. Komunikacji, ale może się zdarzyć, że zostaną 
one skierowane również do innych osób. Jeśli nie 
jesteśmy do tego upoważnieni, nie powinniśmy 
odpowiadać bezpośrednio na tego rodzaju 
zapytania ze strony mediów. W razie otrzymania 
pytań o Laureate od przedstawicieli mediów 
należy natychmiast skierować ich do Centralnego 
Departamentu ds. Public Relations lub naszego 
lokalnego Departamentu ds. Komunikacji.

Więcej informacji znajduje  
się w dokumentach 
Polityka korzystania z mediów 
społecznościowych

Relacje z mediami — Polityki i procedury

Polityka dotycząca przepisów o ujawnianiu 
informacji

i

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Other%20Policies&doc=Social%20Media%20Policy.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Other%20Policies&doc=Social%20Media%20Policy.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Other%20Policies&doc=Media%20Relations%20Policies%20and%20Procedures.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Other%20Policies&doc=Regulation%20FD%20(Fair%20Disclosure)%20Policy.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Other%20Policies&doc=Regulation%20FD%20(Fair%20Disclosure)%20Policy.pdf
http://www.LaureateEthics.net
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ZARZĄDZANIE KODEKSEM

Zakres odpowiedzialności. Zarządzanie niniejszym 
Kodeksem należy do obowiązków Komitetu Etyki 
i Zgodności w Laureate Education Inc., Dyrektora 
ds. Etyki i Zgodności oraz wyznaczonych przez 
niego miejscowych pracowników zapewnienia 
zgodności. Uczelnia Laureate może również utworzyć 
lokalne komitety ds. etyki i zapewnienia zgodności 
z przepisami odpowiedzialne za formułowanie 
zaleceń, prowadzenie postępowań wyjaśniających 
oraz rozstrzyganie problemów dotyczących 
niniejszego Kodeksu.

Program „Etyka i zgodność z przepisami” Uczelnia 
Laureate opracowała program „Etyka i zgodność 
z przepisami” pod kierownictwem Głównego 
specjalisty ds. etyki i zgodności z przepisami. Celem 
programu jest promowanie kultury etycznego 
postępowania, ocena ryzyka związanego z etyką 
i zgodnością z przepisami, opracowanie różnego 
rodzaju zaleceń dotyczących zgodności z przepisami 
(w tym Kodeksu postępowania) i zarządzanie nimi, 
koordynowanie komunikacji i szkoleń dotyczących 
etyki i zgodności z przepisami, zarządzanie 
postępowaniami wyjaśniającymi w przypadku 
ewentualnych nieprawidłowych zachowań, 
przeprowadzanie kontroli, monitorowanie i ocena 
zgodności z przepisami prawa, Kodeksem i innymi 
politykami oraz sprawozdawczość dla kadry 
menedżerskiej i zarządu Laureate w tym zakresie. 

Dostęp do Kodeksu i szkoleń. Niniejszy Kodeks 
jest dostępny w witrynie internetowej Laureate 

www.Laureate.net. Ponadto, Laureate przekazuje 
wszystkim swoim aktualnym pracownikom 
egzemplarz niniejszego Kodeksu. Laureate będzie 
organizować okresowe szkolenia dotyczące 
niniejszego kodeksu oraz innych polityk Laureate.

Poświadczenie. Wszyscy pracownicy zostaną 
poproszeni o poświadczenie zapoznania się 
z Kodeksem i zobowiązanie do jego przestrzegania. 
Brak takiego zaświadczenia nie zwalnia pracownika 
od obowiązku przestrzegania zasad określonych 
w Kodeksie.

Postępowanie wyjaśniające. Organizacja 
Laureate traktuje poważnie wszystkie zgłoszenia 
potencjalnych naruszeń Kodeksu i przeprowadza 
odpowiednie postępowanie wyjaśniające. Komitet 
ds. etyki i zgodności, główny specjalista ds. etyki 
i zgodności z przepisami lub wyznaczone przez nich 
osoby przeprowadzą odpowiednie czynności w celu 
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i określą niezbędne 
dalsze działania. Niektóre przypadki mogą zostać 
zgłoszone do Komitetu Audytowego Zarządu 
Laureate. Przed podjęciem jakiejkolwiek ostatecznej 
decyzji każda osoba, wobec której prowadzone jest 
postępowanie wyjaśniające dotyczące potencjalnego 
naruszenia postanowień Kodeksu ma prawo 
przedstawienia swojego stanowiska. 

Decyzje i sankcje dyscyplinarne. Z zasady ogólnej, 
po konsultacji z pracownikami odpowiedniego działu 
zasobów ludzkich, członek zarządu odpowiedzialny 

za zapewnienie zgodności lub wyznaczone przez 
niego osoby określają, czy pracownik rzeczywiście 
naruszył postanowienia Kodeksu i podejmują decyzje 
dotyczące sankcji dyscyplinarnych. Jeżeli przypadek 
naruszenia postanowień Kodeksu został zgłoszony 
Komitetowi Audytowemu, decyzje, o których 
mowa powyżej zostaną podjęte przez Komitet lub 
wyznaczone przez niego osoby. Każde naruszenie 
obowiązującego prawa lub Kodeksu skutkuje 
sankcjami dyscyplinarnymi, w tym zwolnieniem. 
Pracownicy zwolnieni z powodu naruszenia Kodeksu 
nie będą mogli ponownie zostać zatrudnieni w żadnej 
uczelni Laureate. Poza zastosowaniem własnych 
sankcji dyscyplinarnych, uczelnia Laureate może 
zgłosić naruszenie przepisów organom ścigania.

Jeśli zachodzi podejrzenie, że członek kadry 
menedżerskiej przyczynił się do naruszenia 
Kodeksu (poprzez naruszenie, zaniedbanie 
lub ustanowienie niewłaściwych norm), 
ryzykuje on utratę premii i mogą zostać 
wszczęte wobec niego sankcje dyscyplinarne, 
włącznie ze zwolnieniem.

Odstępstwa. Wszelkie odstępstwa od zasad 
zawartych w niniejszym Kodeksie, dotyczące 
kadry wykonawczej lub dyrektorów, wymagają 
zatwierdzenia przez Zarząd i ujawnienia zgodnie 
z wymaganiami prawnymi.

https://www.laureate.net/Legal/CodeofEthics.aspx
http://www.LaureateEthics.net
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Niniejszy Kodeks określa cele oraz oczekiwania dotyczące zasad etycznych obowiązujących poszczególne 
osoby i całą naszą instytucję. Nie ustanawia on żadnych nowych relacji zatrudnienia i nie stanowi 
propozycji jego kontynuacji, ani też nie przyznaje jakimkolwiek osobom żadnych dodatkowych praw. 
Niniejszy Kodeks może ulegać modyfikacjom według uznania Laureate.

http://www.LaureateEthics.net
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