
KODEKS POSTĘPOWANIA 
GRUPY BNP PARIBAS





Wprowadzenie

Sukces Banku zależy bezpośrednio od 
postępowania każdego pracownika.

Wspólnie koncentrujemy się na 
budowaniu przyszłości BNP Paribas 
na fundamentach profesjonalizmu i 
uczciwości.

Wymaga to zaangażowania wszystkich 
pracowników w Grupie, zaufania 
naszych partnerów, klientów 
i akcjonariuszy, ale też władz 
publicznych i społeczeństwa w każdym 
kraju, w którym Bank prowadzi swoją 
działalność.

Aby to realizować, musimy skrupulatnie 
przestrzegać przepisów prawa i 
regulacji. Równocześnie, musimy mieć 
pewność, że każda decyzja wynika z 
poczucia etycznej odpowiedzialności. 
Początkiem tego procesu jest zdolność 
uczenia się i wyciągania wniosków z 
nieodpowiednich praktyk.

Świat, w którym Bank prowadzi 
swoją działalność cały czas się 

sobie z tymi zmianami wyprzedzając 
je, dostosowując się do nich i 
wprowadzając innowacje dzięki 
kulturze korporacyjnej, mocno 
zakorzenionej w wartościach, 
które stosowane są w sposób 
bezkompromisowy.

W tym duchu został opracowany 
niniejszy „Kodeks postępowania”. 
Dokument określa zasady spójne z 
naszymi najważniejszymi wartościami, 
które przyświecają wszystkim naszym 
działaniom. „Kodeksem postępowania” 
kierujemy się w naszym codziennym 
postępowaniu. Wyraża on to, do 
czego dążymy, aby być szanowanym 
europejskim bankiem, o światowym 
zasięgu.

Niniejszy „Kodeks postępowania” 
jest wyznacznikiem dla naszych 
działań i decyzji. Trudno wskazać 
szczegółowe zasady, które mogłyby 
mieć zastosowanie w każdej sytuacji. 
„Kodeks postępowania” powinien 
zostać wdrożony w takim stopniu, aby 
wartości w nim wskazane znalazły jak 
najszersze zastosowanie.

Wszystkich naszych pracowników 
darzymy zaufaniem. Wierzymy, że w 
pełni zaangażują się w przestrzeganie 
wartości i zasad, stanowiących 
fundament dla naszego wkładu na 
rzecz społeczeństwa, naszej jedności i 
naszego sukcesu.

Jean Lemierre
Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Grupy 
BNP Paribas

Jean-Laurent Bonnafé
Prezes Zarządu Grupy
BNP Paribas
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> Misja 
Grupa BNP Paribas i jaki jest jej cel.

>  – 
jako „The BNP Paribas Way” – 

i kultura Compliance).

a lokalnymi przepisami prawa 

potrzeby, praktycznych implikacji 

zasady, które wszyscy pracownicy 

zgodzie z „The BNP Paribas Way”.

PRAKTYCE



1  http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html
2 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
3 http://www.oecd.org/corporate/mne/
4 http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.html

A   Misja i 

Społeczny wkład Grupy BNP Paribas rozpoczyna się od podjęcia przez Grupę 

sposób etyczny, poprzez pomaganie naszym klientom w realizowaniu ich 
planów i projektów. Ponadto, Grupa jest ściśle zaangażowana w sprawy 
lokalnych społeczności  i zdaje sobie sprawę z tego, że spoczywa na niej 
dodatkowa odpowiedzialność w kwestiach społecznych, obywatelskich i 
związanych z ochroną środowiska naturalnego.
Grupa BNP Paribas utrzymuje najwyższe standardy postępowania i etyki 
w obszarach takich jak prawa człowieka, praca, środowisko naturalne 
i przeciwdziałanie korupcji. Grupa uznaje i jest zaangażowana w 
przestrzeganie licznych zasad i norm, zgodnie z zasadami biznesowymi, 
takimi jak:

>  Cele zrównoważonego rozwoju ONZ1 

>  10 Zasad wynikających z inicjatywy ONZ Global Compact2

>  Międzynarodowe wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych3

>  Międzynarodowe standardy praw człowieka, tak jak zostały one 

>  Najważniejsze zasady dotyczące pracy przygotowane przez 
Międzynarodową Organizację Pracy4

Wartosci 
,
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> Misja 
Grupa BNP Paribas i jaki jest jej cel.

>  – 
jako „The BNP Paribas Way” – 

i kultura Compliance).

a lokalnymi przepisami prawa 

potrzeby, praktycznych implikacji 

zasady, które wszyscy pracownicy 

zgodzie z „The BNP Paribas Way”.

PRAKTYCE



W i
Nasze warto ci – „The BNP Paribas 
Way” – zosta y wypracowane
w wyniku
zostali zaproszeni wszyscy 
pracownicy Grupy BNP Paribas.

Wyra ne sformu owanie tych 
Warto ci pozwala obecnym i 
przysz ym pracownikom lepiej 
zrozumie  stawiane przed nimi 

oczekiwania oraz wyj tkowo
Grupy BNP Paribas.Ka da osoba 
w Grupie musi kierowa  s tymi 
Warto ciami w swojej codziennej 
pracy.

Podtrzymywanie Warto ci jest 
niez dne do realizowania 
strategii Grupy, maj cej na celu 
jej transformacj  i rozwój, przy 
jednoczesnym piel gnowaniu 

zaufania, które pok adaj  w 
Banku jego klienci, pracownicy, 
akcjonariusze jak i inni 
przedstawiciele spo eczno ci, w 
których Bank funkcjonuje.

SATYSFAKCJA KLIENTA OTWARTKULTURA COMPLIANCESPRA
Wierzymy, z kces, 

zego 
wyboru dla naszych klientów. 

Promuj wobec 
naszych interesariuszy. Naszym 

celem jest zapewnienie ka demu w 
Grupie poczucia, ze jest jej cz ci , 

mo e przedstaw swój punkt 
widzenia i ma prawo do dzi ia.

Wierzymy w promowanie 
prz

fundamentem kultury poszanowania 

Chcemy upr
k

ro
technologicznych.

NASZE SI      (ang. Driving forces) to obszary, wymagaj ce naszej sta ej pracy i udoskonalania, aby sprosta
stawianym wyzwaniom i budowa przysz o  Grupy BNP Paribas.

KOMPETENCJE �O�RE MIEJSCE PRACYST

z w.

T
pracy

sprawiedliwie i z szacunkiem.
z

zawodowej, aby jeszcze lepiej 

Nasze podstawy to stabilne, 

zró rowany model 
rodowa 

siec placówek.

NASZE MOCNE STRONY -  (ang. Our Strengths) s  fundamentami Grupy BNP Paribas. Pozwol one utrzyma zintegrowany, 
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> 
w sposób otwarty i odpowiedzialny, 

standardów compliance i zasad etyki

>

>

> 
technologiczne  

> 

> 
poszukiwaniu nowych w ramach 

approach)

> 

> 
decyzji na wszystkich poziomach 
organizacji Banku, przy jednoczesnym 

>
w miejscu pracy

> 

zawodowego

> 
w pracowników

PRACOWNIKÓW



B Zasady
postepowania
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nieakceptowalne w Grupie BNP Paribas. 

Paribas Way”.

INTERESY KLIENTA

BLOK TEMATYCZNY

FINANSOWE

STANDARDAMI 
RYNKOWYMI

ETYKA ZAWODOWA

NA RZECZ 

> Kompetencje 

> Satysfakcja klienta

> Kultura compliance

 
„Strengths” and “Driving forces”

>  

> Compliance

 Zrozumienie potrzeb klienta 
 Zapewnianie uczciwego traktowania klientów 
 Ochrona interesów klientów 
  
  
 Uczciwe rozpatrywanie reklamacji klientów

 
 

 Przestrzeganie sankcji i embarg

 Promowanie swobodnej i uczciwej konkurencji  
  
 

 
prywatnych 
  
 

  
  
 

OCHRONA GRUPY

SZACUNEK DO 

>  

> 

>  

> Compliance

  
  
  
  
 Odpowiedzialne podejmowanie ryzyka, przy jednoczesnym zapewnianiu 

 
  

BNP Paribas Gruppe

 Stosowanie najlepszych praktyk w relacjach zawodowych 
 Odrzucanie wszelkich form dyskryminacji 
 

>  Dobre miejsce pracy

> 



1Interesy klientów

odpowiednich przepisów prawa.

Grupa BNP Paribas inwestuje w zrozumienie potrzeb klientów. Komunikacja 

odpowiedzialni za:

>

Zapewnienie uczciwego traktowania 

pracownicy powinni:

>
i przejrzysty we wszystkich 

zaufanie klientów

> 
jakiegokolwiek klienta, o ile nie ma ku 
temu podstaw

> 

ich problemu korzystne dla obu stron

ROZUMIENIE POTRZEB KLIENTA

ZAPEWNIENIE UCZCIWEGO 
TRAKTOWANIA KLIENTÓW
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klientów, dlatego musimy:

> 
ochrony praw klientów na rynkach, 

> 
interesy klientów

> 

dla klienta

> 
klientów

> 

prawa i regulacjami

> 

prawa i regulacjami, w tym 
przepisami podatkowymi

> 

dyspozycji klienta)

W relacjach z dostawcami 

> 

> 

OCHRONA INTERESÓW 
KLIENTÓW

Klient(ka) 

rachunku w tym samym 

aktualnie ma problemy 

(powinnam) pomóc temu 
klientowi (klientce)?

Zdecydowanie nie. 

tajemnica bankowa. 

handlowej ze swoich 

Czy przed spotkaniem z 

tego klienta z moimi 

z przestrzeganiem zasad 

ramach Grupy BNP Paribas  

najlepszym interesie klienta 

zintegrowanego modelu.

?

?

> 

> 

klientów jako poufne, o ile ich 
ujawnienie i/lub skorzystanie z nich 

przepisami prawa i/lub o ile 

wykorzystanie zgody

> W ramach Grupy BNP 

> 

biznesowego

> 

informacyjnych



Klient korporacyjny 

hedging dla zabezpieczenia 

ryzykiem. Niestety, przy tej 
transakcji ekspozycji nie da 

hedgingiem na tym rynku. 

zastosowanie indeksu proxy 
(ang. proxy index), co w 

ekspozycji w konkretnej 

zabezpieczenie. W jaki sposób 
powinienem (powinnam) 

transakcji. Pracownik 

?

produkt, który w 

Grupy nie jest odpowiedni dla 
niego.Pomimo wielu rozmów, 

grozi przeniesieniem swojej 

Co powinienem (powinnam) 

klientowi, aby pomóc mu 

celów i potrzeb klienta. 

w interesie klienta, wówczas 

produkt. W razie potrzeby, 

krótkoterminowymi zyskami. 

transakcji.

?

> 

> 

UCZCIWE ROZPATRYWANIE 
REKLAMACJI KLIENTÓW

Wszelkie powiadomienia o charakterze 
handlowym skierowane do klientów 

>
komunikaty  kierowane do klientów 

> 

– Co kupuje, w tym spodziewany 

porad

> 

Grupy w sposób rzetelny

> 

najlepszej wiedzy i dobrej woli

PRZEJRZYSTE KOMUNIKOWANIE 

MARKETINGU
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>
do zwalczania wszelkiego rodzaju 

takich jak oszustwo, pranie brudnych 

takim procederze

> 
zastosowane odpowiednie procedury 

klientów oraz sposobów korzystania 

> 

Monitoringu Sankcji

> 

rynkach, na których Grupa prowadzi 

> 
oraz lokalnego prawodawstwa w 
odniesieniu do sankcji i embarg w 
danym kraju

> 

i Monitoringu Sankcji wszelkie 

ministrem w kraju, w którym 

przelewu, ale transakcja nadal 

Co powinienem (powinnam) 

Sankcji w Pionie Monitoringu 

wówczas Departament 

podejrzanej transakcji” i 

instytucji.

?

(ang. letter of guarantee) z 

przeprowadzenia transakcji 

Sankcji.

?

Jeden z moich klientów 

przelewu w USD na rzecz 

na inny adres, w kraju nie 

Zdecydowanie tak. 

sankcji do Departamentu 

?

2

PRZESTRZEGANIE SANKCJI I 
EMBARGFINANSOWANIU TERRORYZMU



Klient kieruje do mnie 
zapytania na temat 

powinienem (powinnam) mu 

Surowo zabronione jest 
ujawnianie jakichkolwiek 
informacji o zamiarach 

naszych klientów lub 
kontrahentów.

?

3  
standardami rynkowymi 

Promowanie wolnej i uczciwej 

>

wszystkich krajów, w których Grupa 

> 
przewagi konkurencyjnej poprzez 

nieetyczne lub nielegalne praktyki

> 
regulatorami rynku

> 
uczciwie i rzetelnie w relacjach 
handlowych z klientami, dostawcami 
i/lub dystrybutorami, a w przypadku 

Prawnego lub Compliance

PROMOWANIE WOLNEJ I UCZCIWEJ 
KONKURENCJI

> 

niezgodnych z ich przeznaczeniem

> 

poziomu, który nie odzwierciedla 

referencyjnych dla rynku)

> 

aktywów i pasywów, aby w ten 

> 

na rynkach

> 

wykorzystywania informacji poufnych 
(ang. insider dealing)

> 

minimalizowania ryzyka uszczerbku 
dla klienta i rynku

> 

o rynku

> 

RYNKOWYCH



? o uczestnictwo w 

jeden z moich kolegów w 

konkurencji przy tej samej 
transakcji. Czy powinienem 

przeprowadzanie transakcji?

jakiejkolwiek transakcji 

ujawnieniem informacji 
klientowi.

Podczas spotkania 

niepubliczne informacje, 

mnie bardzo przykra. Nie 

Nie. Pracownikowi nie wolno 

niepublicznej informacji 

wykorzystywania informacji 

naruszenie prawa.

Grupa BNP Paribas jest 

krajach poprzez kilka linii biznesowych. 

>

> 

transakcji w imieniu Grupy BNP 

INTERESÓW

?
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Grupie BNP Paribas, 
nabywca mojego samochodu 

ten zakup. Co powinienem 

Pracownikowi nie wolno 

pracownik nie powinien  

temu nabywcy. Zamiast 

Mój partner (moja 
partnerka) prowadzi 

przeprowadzenia jednego z 

interesów, pracownik 

Zakupów Centralnych. 
Oferta partnera (partnerki) 
pracownika zostanie 
rozpatrzona w drodze naszych 
standardowych procesów 
zakupowych, a pracownik  

od jakiejkolwiek formy 
uczestnictwa w tym procesie.

>

otrzymanych w trakcie wykonywania 

> 
rodziny lub bliskim osobom poufnych 
informacji

> 

z wykorzystywaniem informacji 
poufnych

(ang. Material Non-Public Information 

> 

samych ograniczenia w zakresie 
przeprowadzania prywatnych 
transakcji

> 
transakcje na instrumentach 

Zakres etyki zawodowej obejmuje 

o tym, aby:

>

nowozatrudnione powinny zawsze 
w razie prowadzenia dodatkowej 

>

>

formalnej zgody

>

4Etyka zawodowa

UNIKANIE KONFLIKTÓW INTERESÓW 

PRYWATNYCH TRANSAKCJI ?

?

etyki zawodowej.
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dostawców. Po wystosowaniu 

wydarzenia organizowanego 

gastronomicznych na 

powinienem (powinnam) 

interesami prywatnymi a 

interesów. Opisana relacja 

?

pracy w Grupie BNP Paribas. 

kierowniczej jak i jakiejkolwiek 

z zasadami  Regulaminu 

zapisane w bazie danych 

aktami osobowymi, wraz 

kadrowymi.

?

Jeden z moich klientów 

mam do niego zaufanie. Poza 

powinienem (powinnam) 

mojego klienta?

Absolutnie nie. Doprowadzi to 

?

? Mój wieloletni klient 

Paribas S.A.  w której podane 

przyjmowania prezentów. 

pracownikiem Departamentu 

W Grupie BNP Paribas korupcja jest 

wszystkich jej pracowników cechuje 
postawa braku akceptacji wobec 

> 

> 

prezentów przez Pracowników Banku 

> 

czy otrzymywanie lub oferowanie 
upominków lub innych dowodów 

> W przypadku jakiegokolwiek 

Departamentu ds. Monitorowania 

> 

ZARADCZYCH PRZECIWKO 



Każdy jest odpowiedzialny za to, 
aby zachowywać się profesjonalnie 
i odpowiedzialnie wobec swoich 
współpracowników, co oznacza, że 
jesteśmy zobowiązani:

> Wykazywać proaktywność 
w zapoznawaniu się ze stale 
obowiązującymi politykami, 
procedurami i innymi instrukcjami 
Grupy, odnoszącymi się do naszych 
aktywności zawodowych, a także 
przestrzegać tychże regulacji

> W każdym momencie przestrzegać 
obowiązujących zasad dotyczących 
tajemnicy zawodowej

> Traktować wszystkich 
współpracowników z szacunkiem

> W każdym momencie 
dokładać starań, aby interakcje 
ze współpracownikami były 
profesjonalne i efektywne

> Słuchać i doceniać informacje 
przekazywane przez 
współpracowników, szanować ich 
opinie, nawet jeżeli ich zdanie różni 
się od naszego

5Szacunek dla 
współpracowników 

STOSOWANIE NAJLEPSZYCH 
STANDARDÓW W ZACHOWANIU 
ZAWODOWYM

Jestem menedżerem 
i usłyszałem(am) 

rozmowy, które wskazywały 
na to, iż w innym dziale 
naszej organizacji doszło do 
niewłaściwego postępowania. 
Nie jest to obszar związany 
z moimi obowiązkami 
zawodowymi, a zatem, czy 
powinienem (powinnam) 
mimo wszystko taki fakt 
zgłosić?

Wszyscy współpracownicy, 
w tym menedżerowie, są 
odpowiedzialni za zgłaszanie 
wszelkich swoich zastrzeżeń 
dotyczących zachowania 
pracowników, które mogłyby 
wskazywać na naruszanie 
prawa lub przepisów „Kodeksu 
postępowania”. Możecie  
omówić to, co Was niepokoi z 
bezpośrednim  przełożonym. 
Jeżeli nie czujecie  się  z tym 
komfortowo, możecie  zgłosić 
sprawę do Departamentu ds. 
Monitorowania Zgodności 
lub skorzystać ze specjalnego 
kanału do powiadamiania o 
nieprawidłowościach (ang. 
whistleblowing channel). 
Nie spotkają Was żadne 
negatywne konsekwencje za 
zgłaszanie takich spraw, jeżeli 
są one przekazywane w dobrej 
wierze.

?

Jako menedżer i 
lider, w jaki sposób 

mogę promować dobre 
postępowanie w organizacji?

Dawać dobry przykład i 
przestrzegać najwyższych 
standardów etycznych,  
tworzyć środowisko otwartej 
i uczciwej komunikacji, a 
podczas spotkań zespołu 
zachęcać do dyskusji o etyce i 
uczciwości przy podejmowaniu 
decyzji biznesowych. 
Pracownicy powinni mieć 
jasno powiedziane, że mogą 
i powinni zgłaszać wszelkie 
wątpliwości, jakie mają, 
dotyczące postępowania 
personelu, bez obawy o 
ewentualne negatywne 
konsekwencje.

?

Grupa BNP Paribas dąży do tego, aby tworzyć inspirujące miejsca pracy, 
w których ludzie traktowani są uczciwie i z szacunkiem. Jednocześnie, 
niezależnie od okoliczności,  oczekuje od wszystkich pracowników 
profesjonalnego zachowania.



pracy, w którym wszyscy pracownicy 

> 
kandydatów podczas rekrutacji, 

obiektywnej ocenie kompetencji i 

zasady przyznawania nagród

> 

pochodzenie etniczne, wyznanie, 

-  Molestowania , rozumianego jako 

celem lub skutkiem jest naruszenie 

 - Molestowania seksualnego 

zachowanie o charakterze 

stworzenie wobec niego 

pozawerbalne elementy

pracownika jest:

>
bezpiecznego miejsca pracy przy 

lokalnego prawa oraz regulacji 

> 

> 

pracownika lub osoby trzeciej 

budynkach Grupy BNP Paribas

FORMOM DYSKRYMINACJI

W MIEJSCU PRACY

Przypadkiem 

rasistowsko. Co powinienem 

lub Departamentem Relacji 

(whistleblowing), aby 

za kreowanie i utrzymanie 
atmosfery szacunku i 

?

jak jeden z moich 

sobie na nieodpowiednie, 
nacechowane seksualnie 
komentarze wobec innej 
osoby. Co powinienem 

osobami, których sprawa 

zdarzenie do swojego 

przedstawiciela Departamentu 
Relacji Pracowniczych, 

?
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ze strategicznych aktywów Banku, 
o krytycznym znaczeniu dla jego 

poczta elektroniczna itp.) stwarza 

przygotowana na poradzenie sobie 

> 

informacyjnego

> 

klientów, pracowników, Banku oraz 
innych ludzi i organizacji

> 
momencie staranne i odpowiednie 
wykorzystywanie tych danych, 

przechowywanie, ujawnianie, 
przekazywanie i usuwanie ich,w tym 
danych online

W budowaniu i ochronie 
 

> 
wszystkich aktywów Grupy, w tym 

i intelektualnej oraz aktywów 

relacji z klientami

> 
korzystaniu z tych aktywów i 

innej osoby, czy to celowo czy 
wskutek zaniedbania

> 

6Ochrona Grupy

BUDOWANIE I OCHRONA 
 

BNP PARIBAS

OCHRONA INFORMACJI

 
 

> 

> Polityki informacyjnej 
 w 

odniesieniu do korzystania z 

 
W KOMUNIKACJI

Co powinienem 

dziennikarz i zapyta o 

Paribas?

Wszelkie zapytania ze strony 

bez komentarza do 
Departamentu Public Relations 

Dodatkowo, pracownik 
potrzebuje  zgody ze strony 

Departamentu Public Relations i 

mediach lub przemawianiem w 

pracownik Grupy BNP Paribas.

?
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odpowiedzialny wobec Grupy i jej 

powinien:

> 
danych, akt, dokumentów), które 

innych pracodawców, kiedy opuszcza 

> 

opuszczeniu Grupy 

> 

interesów oraz indywidulnych 

nieuczciwej konkurencji

PRZEZ PRACOWNIKA PO 
 

z naszych dostawców jest 
zamieszany w skandal 
korupcyjny. Co powinienem 

Pracownik powinien  

Departamentu Zakupów 
Centralnych. Dostawców 

same standardy etyczne, 

chodzi o interesy Grupy.

?

ryzykiem i kontrola ryzyka to 

podejmowanie najlepszych decyzji 
(np. Komitet Kredytowy, Komitet 

przy zachowaniu formalnego procesu 
przekazywania wniosków do coraz 

> 
praktykami Grupy BNP Paribas w 

prawa (compliance), zapobiegania 

i ogólnego prowadzenia kontroli 

> 

> 

> 

>  
 

ODPOWIEDZIALNE 
PODEJMOWANIE RYZYKA PRZY 
JEDNOCZESNYM ZAPEWNIANIU 

do tego, czy pewna nietypowa 

wymaga przekazania jej 

powinienem (powinnam) 

Bank posiada standardy 

pomóc pracownikom w 

w odniesieniu do transakcji, 

analizy. Transakcje 
nietypowe lub wysokiego 

ceni wyczulenie na ryzyko, 

ocenie pracownika  transakcja 
wymaga przekazania dalej, 
wówczas powinien on 

?

> 
relacji z dostawcami Grupy, 

> 
mechanizmów kontroli, polityk 
i procedur Grupy w odniesieniu 
do dostawców



Zwrócił się do mnie 
jeden z moich klientów, 

przedsiębiorca handlowy, 
który chciałby eksportować 
bawełnę z jednego z krajów 
będących największymi 
producentami bawełny na 
świecie. 
W 2010 roku kraj  ten został 
oskarżony przez organizacje 
pozarządowe i inne 
organizacje międzynarodowe 
(np. Unicef, ILO i ECCHR) 
o korzystanie z pracy 
niewolniczej i pracy dzieci 
podczas sezonu zbierania 
bawełny. Co powinienem 
(powinnam) zrobić?

Grupa BNP Paribas jest 
bardzo chodzi dużą wagę 
przywiązuje do zarządzania 
ryzykiem współudziału w 
łamaniu praw człowieka. W 
tym konkretnym przypadku, 
Grupa już zdecydowała się 
zawiesić wszelkiego rodzaju 
finansowanie bawełny 
pochodzącej z tego kraju  z 
powodu stosowania  pracy 
niewolniczej w czasie zbiorów 
bawełny. Zobowiązanie 
to przyczyniło się do 
przyspieszenia opracowania 
„Stanowiska Grupy w 
sprawie praw człowieka”, 
opublikowanego w 2012 
r. Z tych powodów należy 
odmówić zrealizowania tej 
transakcji.

Grupa BNP Paribas jest zaangażowana 
w zapewnienie przestrzegania 
praw człowieka w obszarach, na 
które ma wpływ, co oznacza, wśród 
pracowników, dostawców, klientów i 
w społecznościach, w których Grupa 
prowadzi działalność. W szczególności 
Grupa nie chce być zamieszana w 
jakiekolwiek potencjalne naruszenie 
praw człowieka poprzez swoją 
działalność finansową i inwestycyjną. Od 
pracowników Grupy BNP Paribas oczekuje 
się wspierania przestrzegania praw 
człowieka, a w szczególności tego, aby:

> Zawsze rozważali bezpośredni i 
pośredni wpływ swoich działań na 
przestrzeganie praw człowieka na 
całym świecie 

> Zapewniali zgodność z kryteriami 
dotyczącymi wpływu działalności 
Spółki/ projektu na prawa człowieka, 
podczas prowadzenia działań w 
sektorach objętych finansowaniem z 
zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu (ang. CSR) i polityki 
inwestycyjnej

7Zaangażowanie wobec 
społeczeństwa

PROMOWANIE POSZANOWANIA 
PRAW CZŁOWIEKA

?

Grupa BNP Paribas dąży do tego, aby przyczyniać się do odpowiedzialnego 
i zrównoważonego globalnego rozwoju. Ambicją Banku jest wywieranie 
pozytywnego wpływu na swoich interesariuszy i na szerszą społeczność. 
Ten rozdział zasad postępowania wyjaśnia zasady i wymagania skierowane 
do pracowników Grupy BNP Paribas, dzięki którym możliwe jest realizowanie 
tych dążeń.

* http://b2e.group.echonet/pid74978/Politiques-de-financement.html



NATURALNEGO I 

KLIMATYCZNYM

W REPREZENTACJI PUBLICZNEJ

poproszony(a) 
przez producenta oleju 
palmowego o udzielenie 

nowych planów ekspansji 

wiele informacji z zakresu 

wylesianie. Co powinienem 

Sektor oleju palmowego jest 

i inwestycji, która musi 

biznesu. Polityka Grupy 

palmowego jest bardzo 

wylesiania.

nowe plantacje oleju 
palmowego na obszarach 

Kultury UNESCO, obszary I-IV 
kategorii IUCN lub torfowiska, 

przeprowadzanie oceny 

przyrodniczej. Informacje 

jakichkolwiek transakcji z 

?

klimatycznym za swój priorytet i 

tego, aby:

>

>

(ang. CSR) i polityki inwestycyjnej

>

codziennych operacji Grupy na 

Grupa BNP Paribas zamierza 

publicznym decydentom, przy 

prawa i zasad etycznych, informacji 
pomocnych dla nich w prowadzeniu 
rozmów i w podejmowaniu uczciwych i 
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6  Einschließlich des Dokuments „Reglement Interieur de BNP Paribas SA“ in Frankreich

„Kodeks postępowania” przekazuje wszystkim pracownikom dokładne objaśnienia 
na temat oczekiwań od nich w związku z ich rolą i obowiązkami.
Coroczna ocena działalności umożliwia menedżerom lepsze zrozumienie tego, 
co oznacza „żyć Wartościami” i pomaga im w podkreślaniu wobec członków 
ich zespołów odpowiednich zachowań, tak jak zostały one opisane w „Kodeksie 
postępowania”.
Zachowania te będą również przyczyniały się do generowania większej jasności i 
przejrzystości dla pracowników, jeżeli chodzi o „ogólne standardy etyczne”, których 
wypełniania oczekuje od nich Grupa BNP Paribas i odpowiednie organy regulacyjne.
Szkolenia (e-learning), opracowywane i rozpowszechniane wśród całego personelu, 
pomagają pracownikom w zapoznaniu się i w zrozumieniu priorytetów omówionych 
w Kodeksie
Wszyscy pracownicy Grupy mają obowiązek:

> znać wszystkie zasady postępowania opisane w „Kodeksie postępowania” i 
przestrzegać ich

> 
zobowiązania

> pracować i  wykonywać swoje zadania zgodnie z „Kodeksem postępowania” we 
wszystkich aspektach pełnionej roli.

> być czujnym i zwracać uwagę innym osobom, jeżeli nie działają one w duchu 
„Kodeksu postępowania”

> korzystać z procedury zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing), 
aby w razie potrzeby ujawniać nieprawidłowości i dzielić się swoimi obawami.

Grupie BNP Paribas zależy na tym, by okazywać uznanie i nagradzać osoby, które 
są ucieleśnieniem jej Wartości i są godne naśladowania, jeżeli chodzi o zachowania 
zgodnie z „Kodeksem postępowania”. Równocześnie, Grupa nie będzie tolerowała 
naruszania „Kodeksu postępowania”. 
Wobec pracowników, którzy nie postępują zgodnie z „Kodeksem postępowania”, 
lokalnymi przepisami prawa, lokalnymi regulacjami i polityką Grupy w zakresie HR, 
zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.

C „Kodeks
postepowana”
w praktyce



 

 
 

Podejmowanie decyzji 

Czy jestem pewien 

zaufania klientów, 
mnie komfortowe 

trzeciej?

na podstawie 

zrozumienia 

ryzyk?

Czy to jest zgodne 
z „Kodeksem 

lokalnymi regulacjami?

Czy jest to zgodne 
z powszechnie 

przepisami prawa?
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Od wszystkich pracowników oczekuje 

standardami i przestrzegania 
odpowiednich przepisów prawa, 
zasad i regulacji we wszystkich 

której pracujemy jest bardzo silnie 

przestrzeganie przepisów prawa i 

Grupa nie tylko stanowi krytyczny 

celem jest nie tylko przestrzeganie 

prawa. Poszanowanie prawa jest 

ze strony organów regulacyjnych, 

innymi negatywnymi konsekwencjami 
dla Grupy.

Grupa BNP Paribas jest zorientowana 

zastosowania przepisów prawnych/

compliance, w prawie lub kwestiach 
podatkowych.

prawa i regulacji na rynkach, na których 

przepisami zawartymi w „Kodeksie 

„Kodeksu”. W przypadku, w którym 

przepisu przez pracowników Grupy, 

zgodny z najbardziej surowymi 

do zastosowania.

prawodawstwem? 



31 > C

klientów, dostawców, pracowników, 

przez naszych interesariuszy, w 
sposób uczciwy i skuteczny.

interesariuszy ma specjalnie 
zadedykowany punkt kontaktowy 
w Grupie BNP Paribas, za 

> 

komunikacji

> 
 

> 

> 

> 
szacunku komunikacji z klientami, 

> 

lub przejawów nieodpowiedniego 

ewentualne naruszenia zasad „Kodeksu 

1.  

2.  

3.

obawy w sposób opisany w procedurze 

nie zostanie ukarany, zwolniony 

najlepszych praktyk i w dobrej wierze

 



Zasady

GRUPY BNPP:

korupcji
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korupcyjnym lub niedozwolonej protekcji 

 

 C
 

> 35

> 36

> 37

> 38

> 39

> 40

> 41

> 42

> 44



APodstawowe zasady  
antykorupcyjne  

> 

> 

> 

> 

> 
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BZakazane zachowania   
o charakterze potencjalnie 
korupcyjnym lub 
niedozwolonej protekcji
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1 PREZENTY I ZAPROSZENIA 
 

?

>

?

>

?

>

?

>

?

>



2  
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?

>

?
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3  
 

?

>
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4    DAROWIZNY NA RZECZ 
ORGANIZACJI NON-PROFIT¹ 
ORAZ FINANSOWANIE PARTII 
POLITYCZNYCH
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?

>

?

>



5LOBBOWANIE 
I SPONSORING

 
 

?

>
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>

>

>

>

>

>

>



 
 

?

>

>

>

>

?

>

?

>
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7

?

>

>

>

> partie polityczne, 

>

> federacje sportowe,

> fundacje dobroczynne lub kulturalne. 



?

>

?

>

?

>

?

>

?

>

?

>

?

>




