Kodeks etyczny
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1.

Wst´p

Bank Millennium, jako instytucja zaufania publicznego, prowadzi działalnoÊç w oparciu o obowiàzujàce
regulacje prawne i normy szczegółowe obowiàzujàce spółki publiczne i w szczególnoÊci banki, najlepsze
praktyki rynkowe i niniejszy Kodeks Etyczny. Bank przestrzega równie˝ „Zasad Dobrej Praktyki Bankowej”,
przyj´tych przez Zwiàzek Banków Polskich.
Bank Millennium uznaje prowadzenie biznesu w sposób zrównowa˝ony i etyczny za jednà z najwa˝niejszych
zasad swojego funkcjonowania wynikajàcà bezpoÊrednio z misji Banku oraz wartoÊci zwiàzanych z jego markà.
Wskazane wy˝ej zasady znajdujà odpowiednie zastosowanie do podmiotów wchodzàcych w skład grupy
kapitałowej Banku Millennium SA zwanych dalej Grupà Banku Millennium.
Kodeks Etyczny, stanowi zbiór zasad, jakimi kierujà si´ wszyscy Pracownicy Grupy Banku Millennium,
w trakcie wykonywania obowiàzków słu˝bowych.
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2.

WartoÊci marki Millennium

Misjà Grupy Banku Millennium jest tworzenie wartoÊci dla Klientów poprzez oferowanie produktów
i usług finansowych o najwy˝szej jakoÊci, przy jednoczesnym przestrzeganiu wysokich standardów
post´powania i odpowiedzialnoÊci korporacyjnej, a tak˝e stabilny i efektywny rozwój zapewniajàcy
Akcjonariuszom stały wzrost wartoÊci powierzonego kapitału.
WartoÊci, zwiàzane z markà Millennium, to:
• Zaufanie – przestrzeganie przez Bank wysokich norm etycznych
i odpowiedzialnoÊç za podejmowane działania;
• Otwarcie na Klienta – poznawanie i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Klientów;
• Etyka i OdpowiedzialnoÊç w działaniu;
• DoskonałoÊç – wysoka jakoÊç Êwiadczonych usług;
• InnowacyjnoÊç – dà˝enie oraz poszukiwanie nowych rozwiàzaƒ w obsłudze Klientów
i na rynku finansowym;
• Szacunek dla Interesariuszy.
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3.

Poszanowanie prawa

Podmioty Grupy Banku Millennium, jako instytucje działajàce w demokratycznym paƒstwie prawa,
uznajà przestrzeganie prawa we wszystkich obszarach swojej działalnoÊci za podstawowà zasad´.
Grupa Banku Millennium respektuje te˝ powszechnie akceptowane normy etyczne i zwyczajowe.
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4.

Poszanowanie ró˝norodnoÊci

W swojej działalnoÊci Grupa Banku Millennium respektuje uniwersalne prawa i wolnoÊci człowieka.
Grupa Banku Millennium działa z poszanowaniem godnoÊci ludzkiej i przestrzega prawa do równego traktowania
bez wzgl´du na płeç, ras´, pochodzenie etniczne, wyznanie, religi´, narodowoÊç, orientacj´ seksualnà, wiek,
niepełnosprawnoÊç, przekonania polityczne, przynale˝noÊç zwiàzkowà.
Grupa Banku Millennium szanuje ró˝norodnoÊç i przeciwstawia si´ przejawom praktyk dyskryminacyjnych.
Grupa Banku Millennium posiada procedury antydyskryminacyjne oraz antymobbingowe.
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5.

Pracownicy

a/ Relacje Pracownik–firma
*

Procedury
Grupa Banku Millennium działa w oparciu o przejrzyste procedury, do przestrzegania których zobowiàzani
sà wszyscy Pracownicy bez wzgl´du na charakter pracy i form´ zatrudnienia.

*

Ochrona majàtku firmy
Pracownicy zobowiàzani sà do wykorzystywania majàtku Grupy Banku Millennium zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz jego ochron´. Za niedopuszczalne uznaje si´ niszczenie majàtku, wykorzystywanie go
do celów prywatnych, zabór czy rozporzàdzanie nim bez stosownych pełnomocnictw.

*

Ochrona informacji
W sposób szczególny Bank, jako instytucja zaufania publicznego, oraz jego Pracownicy, zobowiàzani sà
do ochrony informacji powierzonych im przez Klientów oraz Êcisłe przestrzeganie zasad tajemnicy bankowej.

*

Ochrona dobrego imienia
Pracownicy sà zobowiàzani do ochrony dobrego imienia Grupy Banku Millennium. Za niezgodne ze standardami
etycznymi uznaje si´ przekazywanie informacji o Grupie Banku Millennium i opinii na temat jej działania
w nieautoryzowanych wypowiedziach dla mediów oraz na forach, blogach i w dyskusjach internetowych.
Powy˝sze zasady równie˝ dotyczà przekazywania informacji i opinii o innych bankach lub instytucjach
finansowych.

*

WolnoÊç zrzeszania si´
Grupa Banku Millennium przestrzega zasad umo˝liwiajàcych zrzeszanie si´ Pracowników
i zgodnie z prawem tworzy warunki do działania organizacji zrzeszajàcych.

*

Ochrona zdrowia
Grupa Banku Millennium zapewnia swoim Pracownikom, w oparciu o rozwiàzania korporacyjne, dost´p
do systemu ochrony zdrowia, prowadzi działania profilaktyczne oraz propaguje zdrowy, aktywny styl ˝ycia.
Grupa Banku Millennium dba o zachowanie niezb´dnej równowagi pomi´dzy pracà a ˝yciem osobistym
i rodzinnym Pracowników.
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*

Zasady zatrudniania, wynagradzania i nagradzania
Grupa Banku Millennium prowadzi przejrzystà polityk´ w zakresie zatrudniania, wynagradzania i nagradzania.
Umo˝liwia Pracownikom szkolenia, edukacj´ i mo˝liwoÊci rozwoju zawodowego, oraz w oparciu
o przejrzysty system ocen, mo˝liwoÊç awansu.
Wynagradzanie z tytułu wykonywania pracy zgodne jest z jej wynikami, uwzgl´dnia wkład indywidualny i prac´
zespołowà oraz zaanga˝owanie wykraczajàce poza zwykłe obowiàzki słu˝bowe, poprzez programy wyró˝nieƒ
i nagród specjalnych. Grupa Banku Millennium nie akceptuje pracy niewolniczej i przymusowej, nie zatrudnia
w ˝adnej formie nieletnich i nie toleruje ich zatrudniania przez organizacje, z którymi współpracuje.

*

Warunki pracy
Grupa Banku Millennium tworzy i utrzymuje bezpieczne i zdrowe Êrodowisko pracy.
Eliminujàc potencjalne zagro˝enia, zobowiàzuje Pracowników do przestrzegania przepisów BHP
oraz za niedopuszczalne uznaje wykonywanie czynnoÊci słu˝bowych pod wpływem narkotyków i alkoholu,
posiadanie w Êrodowisku pracy narkotyków, broni palnej i białej oraz amunicji.

*

Pomoc socjalna
Grupa Banku Millennium posiada korporacyjny system pomocy socjalnej i dba, by był on przejrzysty
i funkcjonował w oparciu o decyzje wypracowywane wspólnie z przedstawicielami Pracowników.

*

Badania zadowolenia pracowników
Grupa Banku Millennium chce byç dobrym pracodawcà, stàd systematycznie bada poziom zadowolenia
z pracy swoich Pracowników. Analiza wyników tych badaƒ słu˝y do realizacji programów usprawniajàcych
organizacj´ pracy.

*

Kanały komunikacji
Grupa Banku Millennium posiada stale rozbudowywany system informacji wewn´trznej umo˝liwiajàcy
przekazywanie Pracownikom w czasie rzeczywistym bie˝àcych informacji oraz umo˝liwiajàcy im dost´p
do informacji niezb´dnych do wykonywania obowiàzków słu˝bowych i korzystania z praw pracowniczych.
Grupa Banku Millennium umo˝liwia te˝ Pracownikom prezentacje własnych informacji oraz opinii w ramach
wewn´trznych wydawnictw.

b/ Relacje Pracownik–Pracownik
*

Zasady relacji wewnàtrz Banku
SpołecznoÊç Pracowników jest zaanga˝owana w budow´ atmosfery współpracy wspierajàcej realizacj´
zadaƒ biznesowych, poprzez tworzenie klimatu zaufania, otwartoÊci, uczciwej komunikacji i szacunku.
Pracownicy majà ÊwiadomoÊç, ˝e osiàgni´cie sukcesu jest zwiàzane z budowaniem partnerskich relacji
ze współpracownikami, podwładnymi i przeło˝onymi.
W procesie realizacji celów Bank uznaje prac´ zespołowà za jeden z głównych czynników gwarantujàcych
sukces. Popiera równie˝ kreatywnoÊç i innowacyjnoÊç wspierajàc rozwój tych cech u Pracowników.
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c/ Relacje Pracownik–otoczenie zewn´trzne
*

Tajemnica handlowa i zasady poufnoÊci
Grupa Banku Millennium uznaje przestrzeganie zasad tajemnicy handlowej oraz ochrony informacji poufnych
i danych osobowych a Bank tak˝e tajemnicy bankowej za filary działania instytucji zaufania publicznego.
Zasady te obowiàzujà Pracowników i obejmujà tak˝e uznane za niepubliczne, informacje o wewn´trznych
procedurach, czynnoÊciach czy procesach.
Grupa Banku Millennium przetwarza dane osobowe Klientów z poszanowaniem przepisów prawa i w dobrej wierze.
Grupa Banku Millennium dokłada nale˝ytej starannoÊci w informowaniu o celu przetwarzania danych osobowych
oraz zapewnia Klientom wglàd do treÊci tych danych, z mo˝liwoÊcià ich sprostowania i uzupełniania.
Grupa Banku Millennium kieruje si´ zasadà legalnoÊci, celowoÊci, merytorycznej poprawnoÊci, adekwatnoÊci
oraz ograniczenia czasowego przy przetwarzaniu danych osobowych. Pracownicy majà obowiàzek ochrony
danych osobowych, w szczególnoÊci nie udost´pniania ich osobom nieuprawnionym oraz zapobiegania
ich wykorzystywaniu niezgodnie z przeznaczeniem.
W Grupie Banku Millennium obowiàzujà ograniczenia dokonywania transakcji osobistych wynikajàce z zakazu
wykorzystywania informacji poufnych.

*

Konflikt interesów
Pracownicy powinni unikaç wszelkich działaƒ lub powiàzaƒ, które kolidujà lub sprawiajà wra˝enie kolidowania
z najlepiej poj´tym interesem Grupy Banku Millennium.
Pracownicy majà obowiàzek bie˝àcego zgłaszania przeło˝onym wszelkich konfliktów interesów mogàcych
powodowaç lub powodujàcych potencjalne działania na szkod´ Grupy Banku Millennium, zgodnie
z odpowiednimi regulacjami wewn´trznymi oraz normami prawnymi.
Grupa Banku Millennium okreÊla okolicznoÊci, w których identyfikuje potencjalne konflikty interesów
oraz zasady, które majà zapobiec ich wyst´powaniu.

*

Powiàzania personalne
Grupa Banku Millennium akceptujàc mo˝liwoÊç powstawania ró˝nych wi´zi pomi´dzy Pracownikami przyjmuje
zasad´, ˝e takie relacje nie mogà powodowaç konfliktu interesu, wpływaç negatywnie na wyniki pracy,
mo˝liwoÊci nadzorowania innych lub Êrodowisko kontroli wewn´trznej. Grupa Banku Millennium uznaje
za zakazane praktyki, które sà sprzeczne z najlepiej poj´tym interesem Grupy a dotyczà faworyzowania
lub podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o uczucia, powiàzania rodzinne czy przyjaênie.
Pracownicy Grupy Banku Millennium powinni informowaç Departament Kadr o mo˝liwoÊci zaistnienia
okolicznoÊci, które w tym zakresie mogà tworzyç konflikt interesu.

*

Przyjmowanie i oferowanie korzyÊci
Grupa Banku Millennium dopuszcza przekazywanie lub przyjmowanie prezentów jedynie o rozsàdnym
charakterze osobistym, kiedy sà one odpowiednie i zwyczajowo przyj´te.
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6.

*

Klienci

JakoÊç usług
Grupa Banku Millennium buduje długotrwałe i obopólnie korzystne relacje z Klientami oparte na zasadach
poszanowania godnoÊci ludzkiej i równego traktowania. Bez wzgl´du na jakiekolwiek cechy bàdê przekonania
Klientów podejmuje działania w celu oferowania produktów i usług o najwy˝szym poziomie.
Grupa Banku Millennium identyfikuje potrzeby Klienta i zgodnie z nimi oferuje produkty i usługi zgodne
z jego profilem, Êwiadomie nie nara˝ajàc Klienta na nadmierne ryzyko lub oferujàc mu nie adekwatne,
co do potrzeb, produkty lub usługi.
Grupa Banku Millennium zapewnia pełnà i rzetelnà informacj´ o własnych i oferowanych jako dystrybutor
produktach, w tym ich emitentach i warunkach procesu reklamacyjnego.
Grupa Banku Millennium przestrzega zasady precyzyjnego, zrozumiałego i przejrzystego sposobu komunikacji
z Klientem. Informacje o Êwiadczonych usługach, a tak˝e umowach, dokumentach i pismach kierowanych
do Klientów, Grupa formułuje w sposób precyzyjny, zrozumiały i przejrzysty.

*

Rozpatrywanie reklamacji
Grupa Banku Millennium uznaje opinie, uwagi i reklamacje Klientów za istotne êródło informacji
umo˝liwiajàce mu stałà popraw´ jakoÊci pracy. Pracownicy sà zobowiàzani, zgodnie z obowiàzujàcà procedurà,
do przekazywania uwag i reklamacji Klientów, zaÊ Grupa Banku Millennium przestrzega zasady, by dostarczyç
Klientom, w jak najkrótszym czasie, odpowiedzi odnoszàcej si´ merytorycznie do zgłoszonego problemu.
Sposób rozpatrywania reklamacji jest przyjazny dla Klientów i uwzgl´dnia nale˝ne im prawa.
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7.

Rynek

a/ Uczciwa konkurencja
Grupa Banku Millennium przestrzega w działalnoÊci biznesowej zasad uczciwej konkurencji.
Grupa Banku Millennium kieruje si´ zasadami rzetelnoÊci, lojalnoÊci, kultury korporacyjnej i wzajemnego
zaufania. Grupa Banku Millennium wspiera rozwój polskiego systemu bankowego bioràc udział, wspólnie
z innymi bankami, w działaniach i programach realizowanych na rzecz rozwoju banków, infrastruktury
poprawiajàcych jakoÊç ich działania oraz programach edukacyjnych adresowanych do Klientów.

b/ Rzetelna komunikacja
Grupa Banku Millennium prowadzi systematycznie i w sposób zorganizowany polityk´ informacyjnà dostarczajàc
aktualnych, majàcych oparcie w faktach informacji poprzez dost´pne publiczne (adresowane do wszystkich
zainteresowanych) i wewn´trzne (adresowane do Pracowników) kanały komunikacji. Bank dba o równy
dost´p do informacji dla wszystkich grup jej odbiorców.
*

Relacje z mediami i kanały komunikacji
Grupa Banku Millennium prowadzi otwartà współprac´ informacyjnà z mediami, dostarczajàc im informacji
i opinii oraz odpowiadajàc na zadawane pytania.

*

Relacje z rynkiem kapitałowym
Grupa Banku Millennium utrzymuje aktywne relacje z uczestnikami i instytucjami rynku kapitałowego
oparte o obowiàzujàce w tym zakresie regulacje prawne oraz najlepsze praktyki rynkowe: zasad´ otwartoÊci
i równego traktowania wszystkich inwestorów poprzez równy dost´p do informacji.
Bank przestrzega zasad zapisanych w Dobrych Praktykach spółek notowanych na Giełdzie Papierów
WartoÊciowych w Warszawie i informuje publicznie o realizacji tych zasad.
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c/ Rzetelna reklama i promocja
Grupa Banku Millennium prowadzi działania reklamowe i promocyjne zgodnie z obowiàzujàcymi zasadami
prawa, kodeksami etycznymi i najlepszymi praktykami rynkowymi. Celem kampanii marketingowych jest
przekazanie informacji o produktach bankowych i ich cechach w sposób rzetelny, zrozumiały i dostosowany
do percepcji przeci´tnego odbiorcy. Prowadzàc te działania, Grupa Banku Millennium szanuje interesy
aktualnych i przyszłych Klientów oraz przestrzega zasad uczciwej konkurencji, nie kreujàc negatywnego
wizerunku konkurentów, nie podwa˝a ich solidnoÊci oraz nie ocenia ich działalnoÊci.

d/ Etyczny lobbing
DziałalnoÊç lobbingowa prowadzona przez Grup´ Banku Millennium oparta jest o zapisy prawa regulujàce
ten typ działalnoÊci, ma charakter profesjonalny i oparta jest o przejrzystà, racjonalnà argumentacj´.
Jej celem jest rzecznictwo interesów Grupy Banku Millennium i Êrodowiska bankowego w stosunku
do oÊrodków decyzyjnych.

e/ Przeciwdziałanie „praniu” pieni´dzy
Grupa Banku Millennium, w oparciu o obowiàzujàce regulacje prawne i najlepsze praktyki rynkowe,
realizuje instytucjonalny program przeciwdziałania „praniu” pieni´dzy i finansowaniu terroryzmu.
Bank współpracuje w tym zakresie z wyspecjalizowanymi instytucjami Paƒstwa, systematycznie doskonali
własne procedury oraz prowadzi działania szkoleniowe w tym zakresie adresowane do Pracowników.

f/ Niezale˝ny audyt
Grupa Banku Millennium, jako spółka zaufania publicznego, uznaje za jednà z najwa˝niejszych zasad
swego działania dostarczanie swoim Interesariuszom terminowych, przejrzystych i adekwatnych informacji
o swoim działaniu. Informacje te w zakresie okreÊlonym przepisami prawa sà regularnie przeglàdane
i weryfikowane przez niezale˝nego Audytora Zewn´trznego. Współpraca z nim nale˝y do kanonu
zasad działania Grupy Banku Millennium.
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8.

Dostawcy

a/ Zasady relacji z dostawcami towarów i usług
Grupa Banku Millennium stosuje uczciwe i jednolite zasady przy wyborze dostawców. Ich wybór oparty jest
o obiektywne kryteria takie jak jakoÊç, cena, rzetelnoÊç i przestrzeganie zasad etycznego prowadzenia biznesu.
Grupa Banku Millennium udziela dostawcom niezb´dnego wsparcia w sprawie realizacji powierzonych
czynnoÊci. W trakcie i po ustaniu współpracy, Grupa Banku Millennium respektuje prawo własnoÊci
intelektualnej stron.

b/ Konstrukcja umów
Grupa Banku Millennium przygotowuje przejrzyste i zrozumiałe umowy z uwzgl´dnieniem wymogów prawnych.
W umowach z dostawcami produktów i usług na rzecz Grupy Banku Millennium – wsz´dzie tam, gdzie zapisy
takie mogà mieç zastosowanie Grupa Banku Millennium stosuje zapisy o stosowaniu klauzul etycznych
i/lub Êrodowiskowych, ochrony informacji, w tym danych osobowych, tajemnicy bankowej i handlowej.

c/ Organizacja przetargów
Grupa Banku Millennium, prowadzi przetargi w sposób przejrzysty, w oparciu o obowiàzujàce regulacje
wewn´trzne. Bank przestrzega tajemnicy handlowej, klauzul poufnoÊci oraz chroni informacje, które uzyskał
w procesie negocjacji i realizacji umów z dostawcami.
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9.

Reprezentowanie Grupy Banku Millennium

a/ Kontakty z instytucjami publicznymi
Zasady okreÊlajàce obowiàzki zwiàzane z reprezentowaniem Grupy Banku Millennium zawarte sà
w regulaminach organizacyjnych. Grupa Banku Millennium i jej Pracownicy przestrzegajà prawa i zasad
etycznych w kontaktach w jej imieniu z osobami pełniàcymi funkcje publiczne, oraz kontaktujà si´ z nimi,
o ile kontakty te sà niezb´dne do wykonywania ich obowiàzków słu˝bowych.

b/ Kontakty z partiami politycznymi
Grupa Banku Millennium przestrzega zasady neutralnoÊci politycznej, nie wspiera, nie finansuje i nie umo˝liwia
prowadzenia jakiejkolwiek działalnoÊci politycznej w przestrzeni, którà administruje. Zasada ta obowiàzuje
tak instytucj´ jak i jej Pracowników w trakcie wykonywania obowiàzków słu˝bowych.

c/ Kontakty ze społecznoÊciami lokalnymi
Grupa Banku Millennium utrzymuje otwarte relacje ze społecznoÊciami lokalnymi, prowadzi z nimi dialog,
anga˝uje si´ w ich ˝ycie poprzez działania z zakresu społecznej odpowiedzialnoÊci biznesu, dba o partnerski
charakter tych relacji i dà˝y w procesie rozwoju działalnoÊci biznesowej do przestrzegania zasad
zrównowa˝onego rozwoju.
Pracownicy Grupy Banku Millennium przestrzegajà zapisów prawa i zasad etycznych w kontaktach
z przedstawicielami administracji lokalnej.

14

10.

Ârodowisko naturalne

a/ Reguły prawne
Grupa Banku Millennium przestrzega regulacji dotyczàcych ochrony Êrodowiska, w zakresie adekwatnym
do wielkoÊci i charakteru działania firmy.

b/ Ochrona Êrodowiska naturalnego
DziałalnoÊç Grupy Banku Millennium w sposób ograniczony wpływa na Êrodowisko. Grupa Banku Millennium
monitoruje ten wpływ i w sposób adekwatny do charakteru i skali działania i prowadzi działania ograniczajàce
negatywny wpływ na Êrodowisko.
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11.

Instrumenty kontroli
zachowaƒ nieetycznych i naruszeƒ kodeksu

a/ Procedura zgłaszania przypadków naruszeƒ Kodeksu
Ka˝dy Pracownik, który posiada uzasadnione podejrzenia, ˝e doszło do naruszenia Kodeksu Etyki,
ma obowiàzek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu swojemu przeło˝onemu lub Kierujàcemu
Departamentem Zapewnienia ZgodnoÊci bez obawy o negatywne konsekwencje.
Grupa Banku Millennium gwarantuje zachowanie anonimowoÊci i nie podejmuje ˝adnych działaƒ
przeciwko osobie, która w dobrej wierze zgłosi informacje dotyczàce potencjalnych naruszeƒ przepisów,
lub która uczestniczy w jakimkolwiek Êledztwie, czy te˝ wszcz´tej procedurze, chyba ˝e oka˝e si´,
˝e takie przekazane informacje były celowo fałszywe.

b/ Whistleblowing policy
Grupa Banku Millennium zach´ca do kontaktowania si´ z Departamentem Zapewnienia ZgodnoÊci
w celu zadawania pytaƒ oraz zgłaszania wszelkich podejrzeƒ (whistleblowing) naruszenia Kodeksu Etyki.
Pytania i zgłoszenia nale˝y kierowaç na adres e-mail:
*

ZGLOS NIEPRAWIDLOWOSC. Wszelkie zgłaszane naruszenia zostanà niezwłocznie zbadane.

c/ Telefon zaufania
Grupa Banku Millennium posiada specjalnà lini´ telefonicznà, przez którà mo˝na zgłaszaç naruszenia
zasad etycznych, które majà miejsce w Banku. Ka˝de zgłoszenie jest analizowane oraz wszczynane jest
post´powanie wyjaÊniajàce. Po identyfikacji problemu podejmowane sà działania zaradcze, aby dane zdarzenie
nie miało miejsca w przyszłoÊci.
Mo˝liwe jest u˝ycie Êrodków dyscyplinarnych w przypadku, gdy udowodnione zostanie naruszenie
zasad etyki biznesu.
W celu telefonicznego zgłoszenie naruszenia zasad etycznych nale˝y skontaktowaç si´ z Kierujàcym
Departamentem Zapewnienia ZgodnoÊci.

d/ OdpowiedzialnoÊç komórki funkcjonalnej
Przestrzeganie Kodeksu Etyki oraz wszystkich przepisów i regulaminów oraz bardziej szczegółowych zaleceƒ
zawartych w instrukcjach Grupy Banku Millennium monitorowane jest przez Departament Zapewnienia
ZgodnoÊci. Departament Zapewnienia ZgodnoÊci podlega bezpoÊrednio Prezesowi Zarzàdu Banku
w zakresie ustanawiania, realizacji i egzekwowania Kodeksu Etyki i podobnych programów.
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12.

Sposób upowszechniania
kodeksu i zachowaƒ etycznych

Kodeks Etyczny zamieszczony jest w internecie pod adresem: www.bankmillennium.pl oraz intranecie,
w serwisie Milleteka. Dla wszystkich Pracowników Grupy Banku Millennium przeznaczone jest szkolenie
e-lerningowe „Kodeks etyczny”.
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13.

Zasady akceptacji kodeksu

Nowo zatrudniani Pracownicy zobowiàzani sà do zapoznania si´ z treÊcià Kodeksu i podpisania oÊwiadczenia o
znajomoÊci zawartych w nim zasad i ich stosowania.
Ka˝dy z zatrudnianych Pracowników zobowiàzany jest ponadto, poprzez ukoƒczenie szkolenia elerningowego „Kodeks etyczny”, do zapoznania si´ z treÊcià Kodeksu, potwierdzenia jego znajomoÊci oraz
stosowania zasad zawartych w Kodeksie w codziennej pracy.
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14.

Słownik najwa˝niejszych poj´ç

Etyczny lobbing – oddziaływanie na decyzje podejmowane przez organy władzy publicznej oparte
na prawie i standardach etycznych, takich jak m.in.: maksymalizowanie dobra i minimalizowanie szkody
(krzywdy), pozwolenie innym na dokonywanie własnych wyborów, zapewnienie sprawiedliwego rozkładu
korzyÊci i obcià˝eƒ, przestrzegania praw człowieka.

Etyka biznesu – sposób prowadzenia działalnoÊci biznesowej przez firm´ w sposób uczciwy,
odpowiedzialny za ka˝de działanie i wyra˝ajàce szacunek w ka˝dym biznesowym post´powaniu.
Cechuje si´ on równie˝ konsekwencjà w przestrzeganiu etyki i norm obowiàzujàcych w firmie
oraz zaanga˝owaniem wszystkich pracowników w etyczne działania.

Konflikt interesów – okolicznoÊci mogàce doprowadziç do stanu sprzecznoÊci mi´dzy interesem firmy,
osoby powiàzanej z firmà i obowiàzkiem działania przez firm´ w sposób rzetelny z uwzgl´dnieniem
najlepiej poj´tego interesu Klienta, jak równie˝ z okolicznoÊci mogàcej doprowadziç do powstania
sprzecznoÊci mi´dzy interesami kilku Klientów firmy.
Whistleblowing (pol.: dzwonienie na alarm) – system polegajàcy na tym, ˝e pracownicy informujà
swoich przeło˝onych lub osoby odpowiedzialne za przestrzeganie reguł etycznego zachowania w firmie
o nieprawidłowoÊciach, nieuczciwym post´powaniu czy te˝ naruszaniu prawa wewnàtrz organizacji.
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