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Kodeks etyki zawodowej Linie hotline Speakout

poufny telefon zaufania dla pracowników
i partnerów zewnętrznych Mondi

Broszura zawiera wyjaśnienia na temat telefonu
zaufania Speakout i sposobu korzystania z niego.
Zachęcamy Państwa do przeczytania instrukcji i
zaznajomienia się z procedurami.

Speakout jest narzędziem do poufnego 
raportowania wewnętrznego i zewnętrznego dla 
pracowników i partnerów handlowych Mondi. 

Przeznaczeniem serwisu jest wspomaganie 
zaangażowania w etyczne postępowanie i transparentne 
działania w korporacji Mondi. Kodeks Etyki Biznesu 
wymienia pięć podstawowych zasad etycznych, które 
regulują sposób, w jaki Mondi i jego pracownicy 
prowadzą działalność gospodarczą. 

Zgodność z prawem
Mondi przestrzega wszystkich obowiązujących praw 
i przepisów.

Uczciwość i rzetelność
Mondi  stosuje najwyższe standardy uczciwości 
i rzetelności.

Prawa człowieka
Mondi respektuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Interesariusze
Mondi uwzględnia interesy wszystkich interesariuszy, 
w tym akcjonariuszy,  pracowników, klientów, partnerów 
biznesowych i społeczności.

Zrównoważony rozwój
Mondi prowadzi działalność gospodarczą w sposób 
zrównoważony, z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy, 
ochrony zdrowia i ochrony środowiska.

Mondi będzie zachęcać wszystkich, z którymi prowadzi 
interesy, do przestrzegania tych samych zasad. 

Szczegóły dotyczące stosowania tych zasad są 
udokumentowane w polityce Mondi oraz w procedurach, 
zwłaszcza w Polityce Zrównoważonego Rozwoju Mondi.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę 
internetową Mondi
www.mondigroup.com

Telefon jest bezpłatny, czynny przez całą 
dobę i we wszystkie dni tygodnia. 
E-mail: mondi@getintouch.com

Kraj Numery telefonów
Austria numer lokalny w Wiedniu 01-2297407
Belgia 0-800-7-7593
Bułgaria numer lokalny w Sofi i 02-4917020
Chiny telefon na koszt przyjmującego 001-612-767-1314
Chorwacja 0800-222-458
Republika Czeska numer lokalny w Pradze 2-28880021
Dania 8088-2808
Finlandia numer lokalny w Helsinkach 09-31581677
Francja 0-800-90-7717
Niemcy 0-800-182-7165
Grecja 00-800-180-9-20143226
Węgry 06-800-17183
Włochy 800-78-3902
Japonia numer lokalny w Tokio 03-45789245
Jordania telefon na koszt przyjmującego 001-612-767-1316
Liban telefon na koszt przyjmującego 001-612-767-1318
Malezja 1-800-80-8338
Meksyk numer lokalny w mieście Meksyk 0155-46240153
Maroko telefon na koszt przyjmującego 001-612-767-1330
Holandia 0-800-0229912
Norwegia 800-1-5621
Oman telefon na koszt przyjmującego 001-612-767-1331
Polska 0-0800-111-3544
Rumunia telefon na koszt przyjmującego 001-612-767-1325
Rosja telefon na koszt przyjmującego 001-612-767-1326
Serbia telefon na koszt przyjmującego 001-612-677-2076
Słowacja numer lokalny w Bratysławie 02-33215436
Afryka Południowa 0-800-98-1123
Hiszpania 900-97-1326
Szwecja 0-20-79-38-22
Szwajcaria 0-800-562-908
Tajlandia numer lokalny w Bangkoku 02-1055704
Turcja telefon na koszt przyjmującego 001-612-767-1307
W. Brytania 0-800-032-8381
Ukraina kod dostępu: 0^0011
  numer bezpłatny: 877-808-8290
USA 800-243-5175



Mondi

Telefon zaufania Speakout
Speakout jest to telefon zaufania, który pozwala w
możliwie najdogodniejszy i prosty sposób zgłaszać
obawy w sprawie wszelkich zachowań lub działań
niezgodnych z etyką zawodową Mondi. 

Można korzystać ze Speakout w
dogodnej chwili
Telefon zaufania Speakout jest bezpłatny, czynny przez 
całą dobę i we wszystkie dni tygodnia. Po uzyskaniu 
połączenia z poufnym automatycznym systemem, 
wystarczy nagrać wiadomość. 

Całkowicie poufny telefon zaufania 
Speakout ma na celu usunięcie wszelkich obaw
stojących na przeszkodzie otwartemu wypowiadaniu
się. Twoja nagrana wiadomość zostaje przekształcona 
w wiadomość tekstową, a zarejestrowane nagranie zostaje 
skasowane, aby nikt w Mondi nie mógł rozpoznać głosu 
osoby telefonującej.  

O ile osoba telefonująca nie zechce się przedstawić, nie 
ma możliwości rozpoznania, od kogo pochodzi zgłoszenie. 
Dzięki temu można mieć pewność, że cokolwiek zostanie 
powiedziane, pozostanie całkowicie poufne i anonimowe.

Kiedy należy skorzystać ze Speakout?
Pytania, obawy czy wątpliwości należy zwykle zgłaszać
bezpośrednio przełożonemu lub pracownikowi
komórki personalnej. Jeśli jednak pracownik czuje się
skrępowany, lub nie jest zadowolony z reakcji na swoje
zgłoszenie, powinien wziąć pod uwagę możliwość
skorzystania ze Speakout. 

Kiedy nie należy korzystać ze Speakout?  
Telefon zaufania nie ma na celu zastąpienia
istniejących wytycznych dotyczących przestrzegania
przepisów i procedur składania skarg i zażaleń. 

Zatem, zanim skorzystasz ze Speakout, zastanów się,
czy nie lepiej porozmawiać najpierw z przełożonym lub
z pracownikiem komórki personalnej.

Jak korzystać ze Speakout?
Nie jest to trudne:
1.   Wybierz numer Twojego kraju znajdujący się na 

odwrocie tej ulotki. 
2.  Zapisz przydzielony pięciocyfrowy numer Twojej 

sprawy i zachowaj go w bezpiecznym miejscu.
3.  Nagraj wiadomość dowolnej długości i odłóż słuchawkę.
4.  Po czternastu dniach zadzwoń ponownie i wprowadź 

pięciocyfrowy numer swojej Twojej, aby uzyskać 
aktualizację lub odpowiedź.

Wskazówki pomocne przy korzystaniu ze 
Speakout
•  Zanim zadzwonisz, zapisz główne punkty swojej 

wypowiedzi.
•  Nie zapomnij zanotować pięciocyfrowego numeru 

sprawy.
•  Jeżeli chcesz, aby wiadomość trafi ła do określonej 

osoby, powiedz to na początku nagrania.
•  Na początku zdecyduj, czy chcesz się przedstawić, 

czy nie. Jeżeli zdecydujesz się przedstawić i chcesz, 
aby ktoś skontaktował się z Tobą bezpośrednio, 
powiedz jak najłatwiej Cię zastać w pracy lub w domu. 
Jeżeli chcesz zachować anonimowość, zadzwoń 
ponownie po czternastu dniach po najnowsze 
wiadomości o Twojej sprawie.

•  Aby ułatwić nam zbadanie sprawy, prosimy podać 
tyle informacji, ile uważasz, że możesz udzielić. 
Szczególnie przydatne jest wskazanie, o ile to 
możliwe, swojego stanowiska i miejsca zatrudnienia.

Ważne powiadomienie: nagranie wiadomości w Speakout 
nie stanowi „prawnego powiadomienia” Mondi.

Speakout jest
całkowicie

poufny.

Speakout

Operatorem Speakout jest

Management Communication Systems, Inc.
3100 West Lake Street, Suite 430
Minneapolis, MN 55416
United States of America
P: 612-926-7988
F: 612-926-4140
www.getintouch.com


