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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

Wiadomość Zarządu

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Zarząd odpowiada za ustalanie jasnych oczekiwań 
i wysokich standardów etycznego postępowania 
w całej firmie CBRE. Etyczne postępowanie 
wzbudza zaufanie, zwiększa renomę firmy 
i pomaga nam przyciągać najlepszych klientów 
i talenty, oraz tworzyć satysfakcjonujące ścieżki 
kariery dla naszych pracowników.

Standardy postępowania w biznesie1 stanowią 
podstawę Programu etyki i zgodności z przepisami 
prowadzonego w naszej firmie. Liczymy, że 
wzmocni on świadomość naszych wartości 
RISE – szacunek, uczciwość, zaangażowanie 
i perfekcjonizm (Respect, Integrity, Service and 
Excellence) – oraz zapewni zgodność z firmowymi 
zasadami, a także przepisami i regulacjami 
obowiązującymi nas na całym świecie.

Wszystkie osoby związane z CBRE, w tym Zarząd 
i kierownictwo, są zobowiązane do przeczytania 
i zrozumienia Standardów postępowania 
w biznesie oraz stosowania przedstawionych 
w nich wartości i zasad podczas wykonywania 
swojej pracy. Jeśli wszyscy bez wyjątku będziemy 
to robić każdego dnia, CBRE nadal będzie 
wyróżniać się jako firma zapewniająca najlepsze 
wyniki klientom, pracownikom, akcjonariuszom 
i naszym społecznościom.

Sukces CBRE zależy od tego, czy będziemy 
postępować zgodnie z wartościami zawartymi 
w Standardach postępowania w biznesie.

Bardzo dziękujemy za wsparcie.

1 Przyjęte w 2004 r.; zaktualizowane w 2011, 2019 i 2021 r.

Od Zarządu

Wszyscy 
odgrywamy 
istotną rolę 

w utrzymaniu 
etycznej kultury 
w firmie CBRE, 

a Standardy 
postępowania 

w biznesie 
służą nam za 
przewodnik.

Górny rząd (od lewej do prawej): Brandon Boze, Beth Cobert, Reginald Gilyard, Shira Goodman, Blake Hutcheson, Christopher Jenny. 
Dolny rząd (od lewej do prawej): Gerardo Lopez, Susan Meaney, Oscar Munoz, Bob Sulentic, Sanjiv Yajnik.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

Komunikat Dyrektora 
Generalnego

CBRE aspiruje do bycia firmą światowej klasy 
w całej swojej działalności. Dzięki naszym 
pracownikom i ich niestrudzonej koncentracji 
na dostarczaniu doskonałych wyników naszym 
klientom jesteśmy na najlepszej drodze do 
osiągnięcia tego celu.

Ciężka praca to klucz do naszego sukcesu. Równie 
ważny jest jednak sposób, w jaki pracujemy. W 
CBRE prowadzimy działalność we właściwy sposób 
– z poszanowaniem najwyższych standardów 
etycznych. Tego oczekują od nas nasi klienci – 
i tego oczekujemy od siebie i naszych partnerów 
biznesowych.

Standardy postępowania w biznesie CBRE to 
podstawa naszego zobowiązania. Stanowią dla nas 
wskazówkę przy podejmowaniu decyzji i działań. 
Wpływają na wszystkie aspekty naszej kultury 
i pozwalają wprowadzać w życie nasze podstawowe 
wartości, takie jak szacunek, uczciwość, 
zaangażowanie i perfekcjonizm . 

Etyczne postępowanie, podbudowane 
wyznawanymi przez nas wartościami RISE, jest 
niezbędne do realizacji naszych światowych 
aspiracji. Każdy, kto ma pytanie dotyczące 
właściwego sposobu postępowania lub obawy 
dotyczące potencjalnego niewłaściwego 
postępowania w naszym miejscu pracy, może 
i powinien zgłosić je za pośrednictwem jednej 
z wielu dostępnych opcji.

Bardzo doceniamy zaangażowanie naszych 
pracowników na rzecz CBRE i realizacji naszych 
wartości RISE.

Z poważaniem

Bob Sulentic
Prezes i Dyrektor Generalny

Czas trwania: 1:24 minuty. Aby wyświetlić napisy dla niesłyszących, po uruchomieniu materiału wideo należy kliknąć przycisk CC 
w prawym górnym rogu.

Komunikat 
Dyrektora 

Generalnego
Szacunek, 

uczciwość, 
zaangażowanie 

i perfekcjonizm 
: nasze 

zobowiązanie 
dotyczące sposobu , 

w jaki pracujemy

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Wprowadzenie

Nasze 
wartości są 

ponadczasowe

Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

Przekaz za którym 
podążamy

Nasze Standardy postępowania w biznesie stanowią istotną część naszego Programu etyki i zgodności 
z przepisami. Dokument ten odzwierciedla naszą kulturę i wartości oraz wyjaśnia niezbędne zasady, które 
wyznaczają zobowiązania etyczne i prawne podczas reprezentowania CBRE.2

Przekaz za którym podążamy
Nasze Standardy postępowania w biznesie opierają się na wyznawanych przez nas wartościach RISE. 
Wartości te są fundamentem, na którym zbudowana jest nasza firma, i podsumowują sposób, w jaki 
należy prowadzić działalność biznesową na co dzień.

Wprowadzenie

Nasze 
wartości są 

ponadczasowe

2 Obowiązki zostały również wyjaśnione w naszych zasadach, które można znaleźć 
w sekcji myPolicy w intranecie dla pracowników CBRE. W razie jakichkolwiek 
niespójności lub sprzeczności między zasadami a naszymi Standardami 
postępowania w biznesie, Standardy postępowania w biznesie mają moc 
nadrzędną.

Wartości RISE

Szacunek
Uwzględniamy 
pomysły innych 
i otwarcie dzielimy 
się informacjami, 
aby wzbudzać 
zaufanie i zachęcać 
do współpracy.

Uczciwość
Żadna osoba, 
żadna umowa 
ani żaden klient 
nie są ważniejsi 
od naszego 
zobowiązania 
wobec naszej firmy 
i tego, co sobą 
reprezentujemy.

Zaangażowanie 
Z entuzjazmem 
i sumiennością 
podchodzimy do 
wyzwań stawianych 
przez naszych klientów, 
budując długotrwałe 
relacje poprzez łączenie 
odpowiednich ludzi, 
kapitału i możliwości.

Perfekcjonizm 
Nieustannie 
koncentrujemy 
się na tworzeniu 
korzystnych 
wyników dla 
naszych klientów, 
pracowników 
i akcjonariuszy.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Twoje zobowiązanie

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Twoje zobowiązanie
Nasze Standardy postępowania w biznesie dotyczą całego personelu CBRE, członków naszego zarządu 
i każdego, kto działa w imieniu firmy na całym świecie. Jesteś zobowiązany/a do zrozumienia tych 
standardów i stosowania ich w praktyce. Powinny one stanowić podstawę twoich działań i kontaktów 
ze wszystkimi osobami, z którymi pracujesz – klientami, konkurentami, inwestorami, partnerami 
biznesowymi, dostawcami, organami administracji państwowej i współpracownikami. 

W niektórych krajach, w których prowadzimy działalność, mogą obowiązywać lokalne przepisy lub 
regulacje, które są bardziej szczegółowe lub restrykcyjne niż Standardy postępowania w biznesie. W 
razie sprzeczności między lokalnym przepisem lub regulacją a naszymi Standardami postępowania 
w biznesie, lokalne zasady, procedury, przepisy lub regulacje mają moc nadrzędną. 

Standardy postępowania w biznesie nie uwzględniają wszystkich możliwych sytuacji, dlatego zachęcamy 
do kierowania się zdrowym rozsądkiem, zadawania pytań i zgłaszania obaw w razie wątpliwości, co 
należy zrobić.

3 Dostawcy muszą również wyrazić zgodę na przestrzeganie naszego Kodeksu postępowania dla dostawców.

Szczególna rola menadżerów

Jeśli nadzorujesz pracowników, masz obowiązek:

• być wzorem do naśladowania w odniesieniu do naszych wartości RISE;

• dopilnować, by twój zespół zapoznał się z naszymi Standardami postępowania w biznesie, firmowymi 
zasadami i przepisami, zrozumiał je oraz ich przestrzegał.

Jeżeli angażujesz strony trzecie do działania w imieniu CBRE, masz obowiązek:

• dopilnować, by ich działania były zgodne z naszymi Standardami postępowania w biznesie3;

• zapewnić im odpowiednie szkolenie;

• monitorować ich pracę, aby upewnić się, że działają w sposób zgodny z naszymi standardami, zasadami 
i przepisami.

 Aby uzyskać więcej informacji
W Standardach postępowania w biznesie 
widoczna jest następująca ikona. Ma ona 
za zadanie przypomnieć , że jeżeli jesteś 
w stanie połączyć się z intranetem dla 
pracowników CBRE, po wpisaniu słowa 
kluczowego w polu wyszukiwania na 
stronie głównej znajdziesz zasady i inne 
ważne informacje na temat naszych 
pisemnych standardów.

Proszę poszukaj tej ikony, aby znaleźć 
przykłady rzeczywistych sytuacji, które 
mogą mieć wpływ na twoje codzienne 
czynności, i uzyskać odpowiedzi na 
typowe pytania dotyczące naszych 
zasad i standardów. Mamy nadzieję, 
że te krótkie sekcje z pytaniami 
i odpowiedziami pomogą Państwu 
zrozumieć, jak postępować w określonych 
sytuacjach, i podjąć właściwą decyzję. 

Słowa znajdujące się w słowniczku 
zapisano kursywą . Można skorzystać 
z niego w razie niejasności.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Twoja deklaracja 

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Twoja deklaracja 
Każdego roku musisz odnowić swoje zobowiązanie do przestrzegania naszych wartości RISE, 
potwierdzając, że masz dostęp do Standardów postępowania w biznesie, przeczytałeś/aś i je rozumiesz 
, oraz będziesz ich przestrzegać przez cały okres zatrudnienia lub świadczenia usług dla CBRE. Jeśli nie 
dotrzymasz swojego zobowiązania, narażasz siebie, swoich współpracowników i CBRE na ryzyko. Zostaną 
wobec ciebie podjęte działania dyscyplinarne, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie, i wyciągnięte 
ewentualne konsekwencje prawne.

Przestrzeganie najwyższych standardów zawodowych to podstawa wszystkich naszych działań. A spełnienie 
twojego a zobowiązania wymaga świadomego zaangażowania. Certyfikacja jest obowiązkowa i musi zostać 
przeprowadzona w ciągu 30 dni.

Oto powody corocznej certyfikacji

• Reprezentuje ona twoje zobowiązanie do działania w sposób etyczny, przestrzegania zasad i postępowania 
zgodnie z naszymi wartościami RISE.

• Stanowi ona podstawę działań w pracy oraz kontaktów ze współpracownikami, klientami i innymi 
partnerami biznesowymi.

• Stanowi ona gwarancję dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z naszą firmą lub posiadających 
w niej udziały, że wszyscy nasi pracownicy co roku przeglądają, rozumieją i wyrażają zgodę na 
przestrzeganie zasad i standardów CBRE.

• Pokazuje ona twoje zaangażowanie w ochronę marki CBRE i utrzymanie naszej reputacji jako firmy 
prowadzącej swoją działalność w sposób etyczny.

• Jest to właściwy sposób postępowania. Musimy wzajemnie rozliczać się z przestrzegania naszych zasad, 
standardów i przepisów oraz zgłaszać problemy i niewłaściwe postępowanie.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Zgłaszanie wątpliwości

Zgłoś wątpliwości, jeżeli:

• Masz obawy, że ktoś robi (lub ma 
zamiar zrobić) coś, co narusza nasze 
zasady lub przepisy, albo postępuje 
nieetycznie;

• Uważasz , że może być zamieszany 
w jakiekolwiek niewłaściwe 
postępowanie;

• nie jesteś pewien/a jakie działania 
należy podjąć i potrzebujesz porady.

w razie 
pytań proszę 
porozmawiaj 
ze swoim 
menadżerem lub 
przełożonym.

Powstrzymać działania i zgłosić 
wątpliwości:
• porozmawiać ze swoim 

przełożonym lub menadżerem;

• skontaktować się z członkiem 
kierownictwa wyższego 
szczebla bądź zespołem 
ds. zasobów ludzkich, etyki 
i zgodności z przepisami lub 
zespołem prawnym;

• wysłać wiadomość e-mail 
do dyrektora ds. zgodności 
z przepisami;

• przekazać zgłoszenie 
internetowo lub 
telefonicznie (anonimowo, 
jeśli dopuszczają taką 
formę lokalne przepisy) 
przy pomocy Infolinii 
CBRE ds. etyki.

Zgłaszanie wątpliwości jest ważne!
Zbudowaliśmy naszą reputację zaufanego doradcy klientów, przestrzegając etycznych praktyk 
biznesowych. Może ona jednak ucierpieć lub lec w gruzach wskutek niewłaściwych działań zaledwie 
jednego pracownika. Dlatego oprócz znajomości wymogów prawnych i etycznych dotyczących twojej 
roli, masz również obowiązek zgłaszania problemów.

Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, menedżerem czy przełożonym, nie powinieneś/
powinnaś samodzielnie próbować rozwiązywać trudnych problemów etycznych i związanych ze 
zgodnością z przepisami, ani też nie oczekuje się, że będziesz znać się na wszystkim. Wystarczy 
poprosić o pomoc – swojego menadżera lub przełożonego, członka kierownictwa wyższego szczebla, 
zespół ds. zasobów ludzkich, etyki i zgodności z przepisami lub zespół prawny, dyrektora ds. 
zgodności z przepisami lub zgłosić wątpliwości przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki. Zgłaszając 
obawy, pomagasz CBRE w zachowaniu reputacji i rozwiązywaniu potencjalnych problemów, 
uniemożliwiając im wywarcie negatywnego wpływu na naszą firmę, współpracowników i klientów.

Szczególne obowiązki menadżerów

• Dawanie przykładu własnym 
postępowaniem

• Słuchanie wątpliwości, gdy się pojawią

• Zachowanie poufności

• Pociąganie członków zespołu do 
odpowiedzialności za swoje czyny

• Szybkie podjęcie działań po zdaniu sobie 
sprawy z potencjalnego naruszenia

• Informowanie o wątpliwościach przy 
pomocy odpowiednich kanałów

W obliczu dylematu etycznego należy 
zadać sobie pytanie:
• Czy jest to zgodne z naszymi wartościami RISE?

• Czy jest to zgodne z prawem?

• Czy jest to zgodne z zasadami CBRE?

• Czy na pewno nie wiąże się z tym żadne ryzyko?

• Czy posiadasz wystarczające informacje do podjęcia 
właściwej decyzji?

• Jak zostanie odebrane, jeżeli pojawi się w 
wiadomościach? 

TAK NIE

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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mailto:chiefcompliance%40cbre.com?subject=
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Podejmiemy działania

ETAP  

1
Zgłoszenie niewłaściwego 
postępowania

ETAP  

2 Weryfikacja zgłoszenia

ETAP  

3
Przydzielenie dedykowanego 
pracownika ds. zgodności i zbadanie 
niewłaściwego postępowania

ETAP  

4

Pracownik ds. zgodności wydaje 
zalecenia dotyczące odpowiednich 
działań kierownictwu wyższego 
szczebla

ETAP  

5 Ustalenie odpowiedniego działania

Proces dochodzenia

Podejmiemy działania
Każde podejrzenie naruszenia naszych zasad lub 
prawa jest niezwłocznie, dokładnie i bezstronnie 
sprawdzane. Każda sprawa na poziomie poważnego 
wykroczenia zostanie przydzielona dedykowanemu 
pracownikowi ds. etyki i zgodności z przepisami.

Nigdy nie należy samodzielnie badać zarzutów 
niewłaściwego postępowania, nawet jeśli pełnisz 
funkcję menadżera lub przełożonego. Zamiast 
tego, należy je zgłosić. Jesteś zobowiązany/a do 
pełnej współpracy podczas wszystkich dochodzeń 
dotyczących etyki i zgodności z przepisami oraz 
udzielania prawdziwych i pełnych odpowiedzi na 
pytania. Jeżeli odmówisz współpracy , zostaną 
wobec ciebie podjęte działania dyscyplinarne, 
włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. 
Ostateczną decyzję o podjęciu odpowiednich 
działań podejmuje właściwy członek kierownictwa.

Jeśli zgłosisz wątpliwości, możesz mieć pewność, 
że potraktujemy je poważnie. Zapewniamy, że 
twoje zgłoszenie zostanie dokładnie zbadane 
i, ostatecznie, zostaną podjęte odpowiednie 
działania.

Zero tolerancji dla działań 
odwetowych 
Jeśli poszukujesz porady, zgłaszasz wątpliwości 
lub niewłaściwe postępowanie, postępujesz 
właściwie i będziemy cię chronić. W CBRE 
obowiązuje polityka braku tolerancji dla działań 
odwetowych. Zabrania się straszenia, nękania 
lub stosowania działań odwetowych wobec 
innego pracownika, który w dobrej wierze 
zgłosił wątpliwości, naruszenie lub brał udział 
w dochodzeniu. Wobec każdego pracownika, 
który dopuści się działań odwetowych, zostaną 
podjęte działania dyscyplinarne, włącznie 
z rozwiązaniem stosunku pracy.

Czym jest poważne wykroczenie?

• Wszelkie działania, które mogą 
spowodować znaczną szkodę prawną, 
finansową lub wizerunkową dla firmy

• Dyskryminujące, prześladowcze lub 
inne poważne zachowania wobec 
pracowników, klientów lub innych osób 
przychodzących do naszego miejsca pracy

• Nielegalne działanie lub poważne 
naruszenie zasad lub standardów CBRE

• Nieuczciwa sprawozdawczość finansowa 
ujęta w Ustawie Sarbanesa-Oxleya 
z 2002 r. w Stanach Zjednoczonych oraz 
porównywalnych przepisach i regulacjach 
w innych krajach

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Jak zgłaszać wątpliwości

Jak zgłaszać wątpliwości
CBRE zapewnia wiele sposobów zadawania 
pytań lub zgłaszania wątpliwości dotyczących 
niewłaściwego postępowania bądź podejrzeń 
nieetycznych lub nielegalnych działań. Bez względu 
na wybraną metodę, twoje zgłoszenie zostanie 
potraktowane jako poufne i dokładnie zbadane.

Dostęp do zasad CBRE i innych ważnych 
informacji, o których mowa w tej sekcji, można 
uzyskać w intranecie dla pracowników CBRE.

SŁOWO KLUCZOWE: 

Standardy postępowania 
w biznesie

Porozmawiać ze swoim przełożonym 
lub menadżerem.

Skontaktować się z członkiem 
kierownictwa wyższego szczebla 
bądź zespołem ds. zasobów 
ludzkich, etyki i zgodności 
z przepisami lub zespołem 
prawnym.

Wysłać wiadomość e-mail 
do dyrektora ds. zgodności 
z przepisami.

Przekazać zgłoszenie online 
lub telefonicznie (anonimowo, 
jeśli zezwalają na to lokalne 
przepisy) przy pomocy Infolinii 
CBRE ds. etyki. Infolinię CBRE 
ds. etyki obsługuje niezależna 
firma i jest ona dostępna całą 
dobę, 7 dni w tygodniu w każdym 
kraju, w którym CBRE prowadzi 
działalność.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
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Szacunek

Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Uwzględniamy 
pomysły innych 

i otwarcie 
dzielimy się 

informacjami, 
aby wzbudzać 

zaufanie 
i zachęcać do 

współpracy.

Traktowanie wszystkich 
z szacunkiem

Różnorodność, równość 
i integracja

Szacunek jest pierwszą z naszych wartości RISE 
i nie bez powodu. Szacunek buduje zaufanie, 
usprawnia komunikację i sprzyja pracy zespołowej. 
Niezależnie od tego, czy twój współpracownik, 
klient lub partner biznesowy siedzi obok, czy na 
drugim końcu świata, sposób, w jaki się do niego 
odnosisz , ma fundamentalne znaczenie dla naszej 
kultury i naszej wartości RISE – szacunku.

Traktowanie wszystkich z szacunkiem
CBRE przyciąga najbardziej utalentowanych ludzi 
z różnych środowisk. Zapewniamy środowisko 
pracy, w którym można konkurować i odnosić 
sukcesy w oparciu o swoje umiejętności 
i zdolności, a także zyskać odpowiednie 
uznanie i wynagrodzenie. W naszym miejscu 
pracy nie ma miejsca na nękanie, rasizm czy 
dyskryminację. Zawsze należy traktować swoich 
współpracowników z godnością i szacunkiem, 
niezależnie od ich pochodzenia czy stanowiska.

Menadżerowie i przełożeni odgrywają ważną 
rolę w promowaniu środowiska sprzyjającego 
zróżnicowaniu, równości i integracji w miejscu 
pracy.

Szacunek

Dostrzeganie przejawów 
dyskryminacji
Dyskryminacja to każde zachowanie w miejscu 
pracy, w postaci pisemnej, słownej lub działania, 
które oczernia bądź przejawia wrogość lub niechęć 
wobec kogokolwiek ze względu na rasę, kolor 
skóry, pochodzenie etniczne, płeć, tożsamość i/
lub ekspresję płciową, orientację seksualną, wiek, 
niepełnosprawność, narodowość, obywatelstwo, 
rodowód, miejsce urodzenia lub pochodzenia, 
wyznanie, status weterana lub wojskowego, bądź 
jakąkolwiek inną chronioną klasę lub cechę 
chronioną przez obowiązujące prawo.

Jeżeli pełnisz funkcję menadżera lub 
przełożonego należy:

• dawać przykład i promować zdrowe, 
integracyjne środowisko zespołowe;

• być przystępnym i dostępnym, w razie 
gdy pracownicy muszą omówić problemy 
dyskryminacji lub rasizmu;

• zgłaszać wszelkie przypadki 
niewłaściwego postępowania, 
w tym między innymi niewłaściwe 
postępowanie na tle rasowym, 
korzystając z dowolnej z opcji, w tym 
Infolinii CBRE ds. etyki;

• nigdy nie podejmować działań 
odwetowych wobec pracowników 
zgłaszających wątpliwości.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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11
Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Różnorodność, równość i integracja
W CBRE różnorodność, równość i integracja 
są strategicznymi priorytetami, ponieważ 
tworzymy kulturę pracy , tak aby każdy czuł 
się bezpieczny, doceniony i wysłuchany. Nasze 
zobowiązanie jest zakorzenione w DNA firmy 
i osadzone w wyznawanych przez nas wartościach 
RISE. W celu wzmocnienia naszej przewagi nad 
konkurencją zintegrowaliśmy te zasady z naszymi 
procesami rekrutacyjnymi i biznesowymi, 
aby zaoferować różnorodne perspektywy 
i innowacyjne rozwiązania.

CBRE zapewnia wszystkim pracownikom 
równe szanse podczas zatrudnienia, w tym przy 
rekrutacji, przyjęciu do pracy, wynagrodzeniu, 
przydziale pracy, awansie, działaniach 
dyscyplinarnych i rozwiązaniu stosunku pracy. 
Podejmując decyzje o zatrudnieniu, należy oprzeć 
je na zasługach. CBRE nie toleruje dyskryminacji 
ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie 
etniczne, płeć, tożsamość i/lub ekspresję płciową, 
orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, 
narodowość, obywatelstwo, rodowód, miejsce 
urodzenia lub pochodzenia, wyznanie, status 
weterana lub wojskowego, bądź jakąkolwiek 
inną chronioną klasę lub cechę chronioną przez 
obowiązujące prawo.

W niektórych krajach mamy prawny obowiązek 
podjęcia działań w celu promocji zatrudniania 
i awansu na rynku pracy wśród osób należących 
do określonych chronionych grup społecznych. 
Uważamy, że jest to słuszne i korzystne dla naszej 
firmy.

Różnorodność, równość 
i integracja

Pyt : Klient poprosił mnie o zmianę 
jednej z członkiń zespołu ze 
względu na jej wyznanie.  
Co mam zrobić?

Odp : Prośba klienta jest niewłaściwa. 
Porozmawiaj ze swoim przełożonym 
i wspólnie odpowiednio zareagujcie 
na prośbę klienta. Możesz też zgłosić 
ten problem zespołowi ds. zasobów 
ludzkich, zespołowi prawnemu 
lub zespołowi ds. etyki i zgodności 
z przepisami bądź przy pomocy 
Infolinii CBRE ds. etyki.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Zapobieganie nękaniu i zastraszaniu
CBRE posiada zasady przeciwdziałające nękaniu 
wszędzie, gdzie prowadzimy działalność. Wiedza 
o tym, czym jest nękanie, może ci pomóc 
w zapobieganiu mu poprzez zgłoszenie go, jeżeli 
zauważą Państwo jego przypadki.

Każda osoba naruszająca nasze zasady dotyczące 
przeciwdziałania nękaniu odpowie za to osobiście.

Czasami nękania w miejscu pracy dopuszcza 
się osoba spoza firmy, na przykład konsultant, 
dostawca lub klient. Jeśli jesteś świadkiem 
nękania, ale go nie zgłosisz lub nie reagujesz na 
nie, można uznać, że akceptujesz takie zachowanie 
lub sam się w nie angażujesz . Możesz zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności.

Nękanie przybiera różne formy i może być 
skierowane względem osoby lub grupy osób. 
Może to być poważny jednorazowy incydent lub 
może być ono rozłożone w czasie. Niezależnie od 
jego rodzaju, nękanie jest obraźliwe, niewłaściwe 
i poniżające oraz tworzy wrogie środowisko 
pracy, które może wpływać na zdolność twoich 
współpracowników do wykonywania pracy 
i czerpania z niej przyjemności. Jeśli angażujesz 
się w postępowanie, które narusza nasze zasady 
dotyczące miejsca pracy wolnego od nękania 
lub przepisy prawa, zostaniesz pociągnięty/a do 
odpowiedzialności.

Przykłady nękania w miejscu pracy

• Wrogie uwagi, ataki fizyczne lub groźby 
• Wtargnięcie w życie osobiste
• Zastraszające zachowanie mające na celu 

zniechęcenie osoby do składania skarg
• Gesty i jawne propozycje seksualne
• Komentarze, żarty lub pytania 

o charakterze seksualnym
• Obelgi na tle rasowym lub etnicznym 

bądź posługiwanie się negatywnymi 
stereotypami

• Oferta korzyści zawodowych/awansu 
zawodowego w zamian za przysługę 
seksualną (quid pro quo)

• Izolacja lub wykluczenie danej osoby
• Rozpowszechnianie kłamstw lub plotek 

na temat pracownika w mediach 
społecznościowych

Jeżeli pełnisz funkcję menadżera lub 
przełożonego należy:

• zrozumieć, przekazać do wiadomości 
i egzekwować nasze zasady dotyczące 
przeciwdziałania nękaniu i zakazu działań 
odwetowych;

• niezwłocznie podjąć działania, jeśli 
są jesteś świadkiem niewłaściwego 
zachowania lub jeśli pracownik złoży skargę 
dotyczącą nękania;

• zgłaszać naruszenia Standardów 
postępowania w biznesie CBRE, 
firmowych zasad lub przepisów prawa. 
Nie podejmując działań, akceptujesz takie 
postępowanie.

Zapobieganie nękaniu 
i zastraszaniu 

Pyt : Jestem najnowszym członkiem  
mojego zespołu i jedyną  
kobietą. Moi współpracownicy  
zadają mi pytania i robią uwagi, które są 
nieprofesjonalne i niewłaściwe. Chcę, 
żeby mnie zaakceptowali, więc staram 
się włączać do rozmowy, wymieniając się 
z nimi obelgami. Żarty stają się jednak 
coraz bardziej niestosowne. Chcę, 
położyć temu kres, więc zgłosiłam to 
mojej menadżerce. Powiedziała mi, że 
jestem przesadnie wrażliwa i nie zrobi 
nic, żeby mi pomóc. Co mam zrobić?

Odp : Twoi współpracownicy angażują się 
w niewłaściwe zachowanie, które może 
tworzyć wrogie środowisko pracy. Ważne 
jest, aby zostali oni za nie upomniani i 
potencjalnie ukarani. Twoja menadżerka 
również może zostać pociągnięta do 
odpowiedzialności, jeśli zaakceptowała 
ich postępowanie i nie podjęła działań, 
gdy zdała sobie sprawę z zaistniałej 
sytuacji. Należy zgłosić takie zachowanie 
przy pomocy dowolnej z opcji, w tym 
Infolinii CBRE ds. etyki.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Reagowanie na molestowanie seksualne
Wrogie seksualnie środowisko pracy to kolejna forma molestowania. Zlekceważone, podważa zaufanie, 
produktywność i niszczy naszą kulturę.

Niewłaściwe zachowanie seksualne może mieć charakter werbalny, niewerbalny lub fizyczny, w tym 
postać komunikacji pisemnej i elektronicznej między osobami tej samej lub innej płci. Niewłaściwe 
zachowanie seksualne nie ogranicza się do relacji między przełożonymi a podwładnymi. Może spotkać 
każdego.

CBRE zajmuje zdecydowane stanowisko w sprawie niewłaściwych zachowań seksualnych. Wszystkie ich 
postaci muszą zostać zidentyfikowane i nie należy ich tolerować. Jeśli w twoim zespole lub w biurze, 
w tym w placówce klienta, dochodzi do niewłaściwych zachować seksualnych, należy to zgłosić.

Niewłaściwe zachowanie 
seksualne i zastraszanie ze 
względu na płeć

• Ubliżające lub nieprofesjonalne komentarze dotyczące płci

• Seksistowskie docinki, uwagi lub żarty

• Intymne pytania związane z życiem seksualnym

• Zdjęcia, filmy lub pisemne materiały o charakterze seksualnym

• Tematy i rozmowy o podłożu seksualnym

Niewłaściwe propozycje 
i napaści seksualne

• Dotykanie, obmacywanie, naruszanie przestrzeni osobistej, nadmierne 
pochylanie się

• Wiadomości e-mail, telefony, notatki, SMS-y, komunikaty w mediach 
społecznościowych o charakterze seksualnym

• Spojrzenia lub gesty o charakterze seksualnym

• Wymuszone lub niepożądane kontakty seksualne

Zmuszanie do aktywności 
seksualnej poprzez 
łapownictwo lub groźbę 
kary

• Propozycje preferencyjnego traktowania lub stworzenia perspektyw 
zawodowych pod warunkiem zapewnienia usług seksualnych lub groźby ich 
cofnięcia

• Wymuszanie przysług seksualnych lub randek, prześladowanie (w tym fizyczne 
lub cyfrowe wtargnięcie do czyjegoś życia osobistego)

Rozpoznawanie niewłaściwych zachowań seksualnych

Jeżeli pełnisz funkcję menadżera lub 
przełożonego należy: 

• niezwłocznie reagować, gdy pracownicy 
zgłaszają niewłaściwe zachowanie 
seksualne;

• zgłosić incydent zespołowi ds. etyki 
i zgodności z przepisami;

• okazać wsparcie pracownikom 
dokonującym zgłoszenia i podziękować im 
za wyrażenie wątpliwości;

• nigdy nie postępować w sposób, który 
mógłby zostać odebrany jako kara lub 
odwet na pracownikach zgłaszających 
niewłaściwe zachowanie seksualne.

Reagowanie na 
molestowanie seksualne

Pyt : Mój menadżer poprosił mnie,  
żebym po udanym spotkaniu  
poszła na drinka z klientem, a  
potem udała się z nimi do „klubu dla 
dżentelmenów”. Nie chciałam iść, ale 
czułam presję. Czy naruszamy wartości 
RISE, udając się do tego typu miejsca?

Odp : Tak. Wybranie się do tego rodzaju lokalu 
narusza politykę CBRE. Ponadto tego 
rodzaju zachowanie jest potencjalnie 
niezgodne z prawem, gdy jest związane 
z wydarzeniami służbowymi, ponieważ 
może prowadzić do roszczeń związanych 
z wrogim środowiskiem pracy  
i molestowania seksualnego.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Zapewnienie miejsca pracy wolnego 
od przemocy
CBRE mocno angażuje się w zapewnianie miejsca 
pracy wolnego od gróźb i aktów przemocy. Otwarte 
akty agresji, silny gniew lub niekontrolowana 
wściekłość są niewłaściwymi zachowaniami i nigdy 
nie powinny mieć miejsca w pracy.

Możesz je zgłosić dowolnemu członkowi 
kierownictwa wyższego szczebla, zespołowi ds. 
zasobów ludzkich, etyki i zgodności z przepisami 
lub zespołowi prawnemu, dyrektorowi ds. 
zgodności z przepisami bądź przy pomocy 
Infolinii CBRE ds. etyki. Możesz to zrobić bez 
obaw o działania odwetowe. Wszelkie zarzuty 
dotyczące przemocy w miejscu pracy zostaną 
zbadane i w stosownych przypadkach zostaną 
podjęte działania naprawcze i/lub dyscyplinarne.

Co należy wiedzieć?

• Nigdy nie należy nikomu grozić ani 
dopuszczać się aktów przemocy w naszym 
miejscu pracy.

• Nie należy wnosić ani używać broni, w tym 
broni palnej, lub innych niebezpiecznych 
urządzeń na terenie firmy lub podczas 
prowadzenia działalności biznesowej.

• Należy niezwłocznie zgłaszać wszelkie 
brutalne lub uwłaczające sytuacje, 
które budzą uzasadnione obawy 
o bezpieczeństwo pracowników CBRE, 
niezależnie od miejsca ich wystąpienia.

Zapewnienie miejsca pracy 
wolnego od przemocy

Pyt : Mój współpracownik, Joe, jest  
bardzo zestresowany. Skarżył  
mi się, że żona zostawia go dla  
kogoś innego i często czuć od niego 
alkohol. Dwukrotnie chwalił się, 
że posiada kolekcję pistoletów 
i karabinów. Wczoraj zwierzył mi 
się, że nasza szefowa wystawiła mu 
ocenę wyników jako „Częściowo 
zrealizowane” i powiedział: „Zapłaci 
mi za to”. Czy muszę to zgłosić?

Odp : Tak. Jeśli wiesz, że jakiś pracownik 
może stanowić bezpośrednie 
zagrożenie dla innej osoby w miejscu 
pracy, masz obowiązek powiadomić 
o tym swojego menadżera, aby mógł 
zaalarmować ochronę. O incydencie 
można również poinformować, 
dzwoniąc na Infolinię CBRE ds. 
etyki lub Infolinię alarmową dla 
pracowników CBRE.
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Spożywanie alkoholu i narkotyków 
może prowadzić do podejmowania 
złych decyzji
Spożywanie alkoholu i narkotyków może wpływać 
na twoje zahamowania, prowadząc do niewłaściwych 
zachowań i negatywnych sytuacji z udziałem 
pracowników i innych osób. W pracy nie należy 
spożywać alkoholu, narkotyków ani innych 
substancji, które mogą osłabić twoją zdolność do 
skutecznego wykonywania pracy i postępowania 
z szacunkiem. Dotyczy to wszystkich pracowników we 
wszystkich miejscach pracy i zawsze, gdy wykonujesz 
obowiązki lub czynności w imieniu CBRE, na przykład 
podczas podróży służbowej.

Zdajemy sobie sprawę, że podczas imprez firmowych 
mogą być zwyczajowo podawane napoje alkoholowe. 
Jeśli zdecydujesz się podawać lub konsumować 
takie napoje, musisz nadal przestrzegać zasad CBRE 
dotyczących spożywania alkoholu w miejscu pracy, 
w tym wszelkich zasad obowiązujących w biurze.

Obowiązujące zasady

Żaden pracownik nie może spożywać, 
posiadać, przekazywać, rozprowadzać, 
wytwarzać ani sprzedawać alkoholu bądź 
jakichkolwiek nielegalnych narkotyków lub 
substancji kontrolowanych na terenie firmy, 
podczas pełnienia obowiązków służbowych, 
podczas dyżuru, prowadząc/obsługując 
lub znajdując się we wnętrzu pojazdu lub 
potencjalnie niebezpiecznego sprzętu 
będącego własnością firmy lub przez nią 
dzierżawionego. Umiarkowane spożycie 
alkoholu podczas imprez towarzyskich 
lub biznesowych sponsorowanych przez 
firmę, gdzie podaje się alkohol, podczas 
zabawiania (potencjalnych) klientów firmy, 
lub w odpowiednich godzinach wolnych 
od pracy w biurach, w których alkohol jest 
dostępny na miejscu, może być dozwolone 
pod warunkiem, że:

• utrzymane zostanie profesjonalne 
zachowanie;

• spożycie alkoholu nie wpływa w istotny 
sposób na osąd lub wyniki zawodowe 
pracownika;

• zachowanie pracownika nie odbija się 
negatywnie na firmie; i

• postępowanie pracownika nie narusza 
żadnych zasad firmowych, w tym między 
innymi zasad firmowych zabraniających 
nękania i dyskryminacji.

Spożywanie alkoholu 
i narkotyków może 

prowadzić do  
podejmowania złych decyzji

Pyt : Mój współpracownik  
bełkocze i czuć od niego  
alkohol, co mam zrobić?

Odp: Nie konfrontuj się ze 
współpracownikiem na własną 
rękę. Poinformuj za to swojego 
menadżera lub przełożonego 
i zgłoś fakty, na przykład jak często 
czujesz alkohol od tej osoby, czy 
widziałeś, jak spożywa alkohol itp. 
Jeśli nie czujesz się komfortowo, 
udając się do swojego menadżera, 
zgłoś swoje wątpliwości:

• kontaktując się z członkiem 
kierownictwa wyższego szczebla 
bądź zespołem ds. zasobów 
ludzkich, etyki i zgodności 
z przepisami lub zespołem 
prawnym;

• wysyłając wiadomość e-mail 
do dyrektora ds. zgodności 
z przepisami;

• przekazując zgłoszenie online lub 
telefonicznie (anonimowo, jeśli 
zezwalają na to lokalne przepisy) 
przy pomocy Infolinii CBRE ds. 
etyki.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
mailto:chiefcompliance@cbre.com
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Poszanowanie praw człowieka
Prowadzimy działalność w sposób etyczny, 
odpowiedzialnie pozyskujemy surowce i pracujemy 
nad ochroną praw człowieka i promocją ich na 
światową skalę, zarówno w naszej organizacji, jak 
i w całym łańcuchu dostaw.

CBRE przestrzega postanowień Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Oczekujemy, że 
nasi partnerzy biznesowi i dostawcy będą podzielać 
te wartości i wycofamy się ze współpracy z nimi, 
jeśli nie będą przestrzegać naszego Kodeksu 
postępowania dla dostawców. Bardzo poważnie 
traktujemy wszelkie zarzuty dotyczące łamania 
praw człowieka we wszelkich ich postaciach 
i nie będziemy go tolerować w ramach naszej 
działalności ani łańcucha dostaw.

Co należy zrobić?

• Potwierdzić, że umowy z wszelkimi 
sprzedawcami i dostawcami lub inne 
umowy zawarte ze stronami trzecimi 
zabraniają wykorzystywania pracy dzieci.

• Dowiedzieć się więcej o współczesnym 
niewolnictwie i handlu ludźmi oraz podjąć 
działania, aby zapobiec ich wystąpieniu 
w całej naszej firmie.

• Zapewnić integracyjne miejsce pracy 
wolne od nękania i dyskryminacji ze 
względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie 
etniczne, płeć, tożsamość i/lub ekspresję 
płciową, orientację seksualną, wiek, 
niepełnosprawność, narodowość, 
obywatelstwo, rodowód, miejsce 
urodzenia lub pochodzenia, wyznanie, 
status weterana lub wojskowego, bądź 
jakąkolwiek inną chronioną klasę lub 
cechę chronioną przez obowiązujące 
prawo.

• Zapewnić wszystkim naszym pracownikom 
bezpieczne i zdrowe miejsce pracy 
oraz zapobiegać wypadkom wśród 
pracowników, klientów i gości.

• Przestrzegać wszystkich przepisów 
i regulacji dotyczących wynagrodzeń, jakie 
CBRE wypłaca pracownikom, i godzin 
pracy.

• Wspierać i szanować prawa pracowników 
w zakresie wolności zrzeszania się 
i negocjacji w sprawie umów zbiorowych.

Dostęp do zasad CBRE i innych ważnych 
informacji, o których mowa w tej sekcji, można 
uzyskać w intranecie dla pracowników CBRE.

SŁOWO KLUCZOWE: 

Standardy postępowania 
w biznesie

Poszanowanie praw 
człowieka

Pyt : Doszły mnie słuchy, że  
dostawca CBRE stworzył  
program praktyk zawodowych, 
który pozwala osobom nieletnim 
w wieku poniżej 16 lat pracować 
przez nieograniczoną liczbę godzin 
tygodniowo, bez wynagrodzenia. Mam 
się martwić?

Odp : Tak. Opisany przez Ciebie program 
narusza przepisy dotyczące pracy dzieci 
oraz wzbudza podejrzenia o handel 
ludźmi i współczesne niewolnictwo. 
Należy zgłosić ten problem zespołowi ds. 
zasobów ludzkich, zespołowi prawnemu 
lub zespołowi ds. etyki i zgodności 
z przepisami bądź przy pomocy Infolinii 
CBRE ds. etyki.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Uczciwość

Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Żadna osoba, 
żadna umowa 

ani żaden klient 
nie są ważniejsi 

od naszego 
zobowiązania 

wobec naszej firmy 
i tego, co sobą 

reprezentujemy.

Zachowanie poufności

Sukces naszej firmy w dużej mierze zawdzięczamy 
zaufaniu, które zdobyliśmy dzięki etycznej niezłomności 
i uczciwemu postępowaniu. Zaufanie naszych klientów, 
udziałowców i pracowników to najcenniejszy zasób CBRE. 
Nigdy nie należy nikogo nieuczciwie wykorzystywać przy 
pomocy manipulacji, przeinaczania lub nadużywania 
informacji. Nasza wartość RISE, uczciwość, wymaga, 
aby zawsze postępowali Państwo zgodnie z naszymi 
przekonaniami moralnymi oraz traktowali sprawiedliwie 
i uczciwie naszych klientów, pracowników, partnerów 
biznesowych, a nawet naszych konkurentów.

Zachowanie poufności
Uczciwość obejmuje zachowanie poufności informacji 
uznanych za prywatne lub zastrzeżone i powierzonych 
nam przez firmę, klientów, dostawców lub inne strony 
trzecie. Zachowanie poufności jest obowiązkiem każdego 
pracownika i stanowi kluczową część jego pracy. 
 
Zobowiązania do zachowania poufności mogą wynikać 
z pisemnych umów, takich jak umowy o zachowaniu 
poufności, dokumenty dotyczące zatrudnienia , bez 
względu na jego formę, lub wykazy zakresu pracy, 
a nawet ustna komunikacja z klientem lub stroną 
trzecią. Ograniczenia te uniemożliwiają wykorzystywanie 
chronionych informacji do celów innych niż realizacja 
prac wynikających z umowy lub zlecenia. 

Jeśli należysz do nowych pracowników, pamiętaj, aby nie 
ujawniać i nie wykorzystywać w swojej pracy żadnych 
zastrzeżonych informacji od poprzedniego pracodawcy. 

Tak samo, oczekujemy również od Państwa, że po odejściu 
z CBRE zachowacie poufność zastrzeżonych informacji 
naszej firmy, klientów i stron trzecich. 

Niezależnie od powyższego, zobowiązania te nie 
ograniczają możliwości złożenia zarzutu lub skargi 
do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities 
and Exchange Commission, SEC) lub jakiejkolwiek innej 
agencji rządowej lub uczestniczenia w innym dochodzeniu 
lub postępowaniu, które może być prowadzone przez 
Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) lub inną 
agencję rządową, w tym przekazania dokumentów lub 
innych informacji, bez powiadomienia lub zgody CBRE. 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tej kwestii 
prosimy o kontakt z przedstawicielem zespołu prawnego 
lub zespołu ds. etyki i zgodności.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Zrozumienie konfliktu interesów
Konflikt interesów występuje, gdy twoje osobiste interesy – rodzina, przyjaźnie, czynniki finansowe lub 
społeczne – mogą negatywnie wpływać na decyzje biznesowe i poddawać w wątpliwość bezstronność 
twoich sądów i czynów. Nawet najmniejsze wrażenie niestosowności może być potencjalnie szkodliwe 
dla relacji biznesowych, podważając zaufanie, rzucając podejrzenia i szargając reputację CBRE w zakresie 
uczciwego postępowania. Nie wolno nam wykorzystywać mienia ani informacji należących do CBRE, ani 
też naszych pozycji w CBRE w celu osiągnięcia osobistych korzyści. Jesteśmy zobowiązani do działania 
w najlepszym interesie CBRE i naszych klientów, a nie w swoim własnym.

Konfliktów interesów nie zawsze można uniknąć i niekoniecznie stanowią one problem, jeśli zostaną 
wcześniej ujawnione. Należy niezwłocznie poinformować swojego menadżera lub przełożonego 
o wszystkich konfliktach, które mogą być zasadnie postrzegane jako wpływające na twój osąd i zdolność do
pełnienia roli w CBRE lub mogą stwarzać pozory wykroczenia.

Faworyzowanie krewnych i bliskich przyjaciół

• Wpływanie na decyzję o zakupie towarów lub 
usług od firmy, w której członek rodziny lub 
znajomy posiada udział finansowy

• Niepoinformowanie o pokrewieństwie 
z kandydatem do pracy, którego zatrudnienie 
rozważa CBRE

• Umieszczanie członków rodziny w bezpośredniej 
relacji sprawozdawczej lub nadzorczej względem 
siebie nawzajem

• Angażowanie się w romantyczny związek 
z bezpośrednim podwładnym lub osobą, na 
której wynagrodzenie, wyniki lub inne decyzje 
dotyczące zatrudnienia masz wpływ

Typowe konflikty interesów w miejscu pracy
Obecność CBRE po różnych stronach tej samej 
lub powiązanej transakcji

• Reprezentowanie wszystkich stron w jednej 
transakcji

• Posiadanie udziałów własnościowych 
w nieruchomości, której zakup rozważa klient

Posiadanie osobistych interesów niezwiązanych 
z pracą

• Praca w niepełnym wymiarze godzin dla 
klientów, dostawców, sprzedawców lub 
konkurentów CBRE lub konkurowanie z CBRE 
w dowolny inny sposób

• Przywłaszczenie przez siebie, członka rodziny 
lub znajomego możliwości biznesowej, 
z której mogła skorzystać firma CBRE, bez 
uprzedniego zaoferowania takiej szansy CBRE

Pyt : Poproszono mnie 
o przeprowadzenie audytu
u dostawcy CBRE, gdzie bliski
krewny pełni rolę kierownika. Czy jest 
to konflikt interesów?

Odp : Tak, i należy poinformować 
swojego przełożonego o tej relacji. 
Wraz z menadżerem będziecie 
współpracować, aby zdecydować, jakie 
działania należy podjąć. Jeśli masz 
dodatkowe pytania, możesz je zadać za 
pośrednictwem dowolnej opcji 
zgłaszania, w tym Infolinii CBRE ds. 
etyki.

Zrozumienie konfliktu 
interesów

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Prezenty, rozrywka i niewłaściwe 
płatności
W wielu profilach działalności biznesowej CBRE 
wymiana prezentów lub wyrazów gościnności 
stanowi zwyczajowy i spodziewany element 
budowania i utrzymywania relacji. Promuje dobrą 
wolę wśród dostawców, klientów i partnerów 
biznesowych. Jeśli jednak prezenty i rozrywka są 
nadmierne lub wręczane niewłaściwej stronie, 
mogą powodować rzeczywisty lub domniemany 
konflikt interesów lub, w najgorszym wypadku, 
mogą zostać uznane za łapówki lub nielegalne 
prowizje. Dotyczy to zwłaszcza prezentów 
w gotówce lub odpowiednikach gotówki, takich jak 
karty podarunkowe, czeki lub bony upominkowe, 
których wręczanie jest surowo zabronione.

Wręczanie lub przyjmowanie prezentów, przysług 
bądź jakiejkolwiek formy rozrywki lub wyrazów 
gościnności nigdy nie jest właściwe, jeśli:

• tworzy zobowiązanie;

• stawia osobę wręczającą lub odbiorcę
w sytuacji, w której wygląda na stronniczą;

• ma na celu wywarcie wpływu na decyzję
biznesową, negocjacje lub transakcję.

Prezenty dla urzędników 
państwowych
Nasze zasady uznają również, że podczas 
prowadzenia interesów z jakimkolwiek 
podmiotem, agencją lub urzędnikiem 
państwowym obowiązują surowsze i bardziej 
szczegółowe zasady i polityki. Jako firma z siedzibą 
w Stanach Zjednoczonych podlegamy Ustawie 
o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA). . W
innych krajach, w których prowadzimy działalność,
mogą obowiązywać dodatkowe przepisy zakazujące
wręczania pracownikom administracji rządowej,
nawet niewielkich, korzyści majątkowych.

Należy zadać sobie następujące 
pytania

• Czy prezent jest prawnie zabroniony?

• Czy można go zinterpretować jako
łapówkę?

• Czy jest zgodny z naszymi (lub ich)
zasadami dotyczącymi prezentów?

• Czy może wpłynąć na decyzję biznesową?

• Jak byłby postrzegany, gdyby został
ujawniony publicznie?

Jeśli którekolwiek z tych pytań budzi 
wątpliwości, należy porozmawiać ze swoim 
menadżerem lub przełożonym lub nawiązać 
kontakt przy pomocy Infolinii CBRE ds. 
etyki w celu uzyskania wskazówek.

4 Więcej informacji można znaleźć w części Podejmowanie decyzji związanych z korupcją w sekcji dotyczącej naszej wartości RISE – Zaangażowanie 

Każdy region, kraj, firma i niektórzy klienci 
mogą posiadać zasady regulujące wydatki na 
podróże, posiłki, prezenty i rozrywkę. Musicie 
ich przestrzegać, ponieważ są one zgodne 
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 
i regulacjami dotyczącymi tych operacji.

Pyt : W ramach zapytania 
ofertowego odpowiadam za  
wybór dostawcy CBRE.  
Menadżer ds. kompleksowej obsługi 
klienta pracujący dla jednego 
z dostawców zaproponował mi 
darmowy weekendowy wyjazd dla 
dwojga do Londynu. Czy mogę przyjąć 
tę propozycję?

Odp : Nie. Przyjęcie wycieczki narusza 
zasady CBRE dotyczące prezentów 
i rozrywki, i naraża firmę na ryzyko 
utraty reputacji. Należy uprzejmie, ale 
wyraźnie odmówić, gdy ktoś oferuje 
nadmierny prezent, i przekazać 
odmowę na piśmie, jeśli propozycję 
złożono za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub poczty głosowej.

Prezenty, rozrywka 
i niewłaściwe płatności

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Inwestycje osobiste stanowiące konkurencję dla naszej działalności
W związku z tym, że własność osobista niektórych rodzajów nieruchomości komercyjnych lub firm 
zajmujących się technologią w branży nieruchomości może mieć konsekwencje prawne i wizerunkowe 
dla CBRE, opracowaliśmy zasady dotyczące własności tych aktywów. Zasady te na ogół pozwalają czerpać 
korzyści z posiadania nieruchomości lub inwestowania w firmy zajmujące się technologią w branży 
nieruchomości pod warunkiem odpowiedniego ujawnienia swoich interesów CBRE. Nasze zasady zawierają 
również postanowienia określające sposób zarządzania tymi konfliktami interesów.

Oczekuje się, że będziecie zaangażowani przede wszystkim w działalność firmy, a po uzyskaniu zgody na 
zaangażowanie się w inwestycje na rynku nieruchomości lub technologii w branży nieruchomości nie 
możecie wykorzystywać mienia, systemów ani personelu CBRE do realizacji swoich interesów. Ponadto 
należy w jasny i skuteczny sposób oddzielić swoje osobiste inwestycje lub działania rozwojowe od 
skojarzenia lub sponsoringu przez CBRE.

Nieruchomość komercyjna

• Nie należy nabywać udziałów w nieruchomości 
komercyjnej notowanej przez CBRE, o ile 
i dopóki nie osiągnie uzasadnionej ekspozycji na 
rynku.

• Nie należy korzystać z pozyskanych wcześniej 
lub zastrzeżonych informacji niedostępnych dla 
naszych klientów.

• Nie należy składać osobistych ofert 
konkurencyjnych względem ofert jakiegokolwiek 
z klientów CBRE.

• Zawsze należy uzyskać pisemną zgodę CBRE 
przed negocjowaniem, złożeniem i/lub realizacją 
oferty zakupu lub dzierżawy nieruchomości 
komercyjnej notowanej przez CBRE.

• CBRE może, wedle własnego uznania, 
zakazać nabywania przez ciebie udziałów 
w nieruchomościach.

Co należy wiedzieć?

Firmy zajmujące się technologią w branży 
nieruchomości

• Nigdy nie należy pełnić funkcji członka 

zarządu, dyrektora, partnera, konsultanta, 
przedstawiciela, agenta, doradcy ani 
pracownika firmy zajmującej się technologią 
w branży nieruchomości bez uprzedniej 
pisemnej zgody CBRE.

• Nigdy nie należy udzielać publicznego 
poparcia firmie zajmującej się technologią 
w branży nieruchomości bez uprzedniej 
pisemnej zgody CBRE.

Pyt: Moi teściowie chcą  
skorzystać z usług CBRE  
w celu sprzedaży swojej  
nieruchomości komercyjnej.  
Co mam zrobić?

Odp : Jeśli uczestniczysz w rozporządzaniu 
nieruchomością w imieniu 
CBRE, należy ujawnić CBRE na 
piśmie udziały własnościowe w 
nieruchomości komercyjne. W 
przypadku wyrażenia zgody należy 
udostępnić tę informację wszystkim 
potencjalnym nabywcom na piśmie 
i uzyskać ich pisemną zgodę przed 
kontynuacją. Nie należy posługiwać 
się zastrzeżonymi informacjami, które 
są niedostępne dla twoich teściów. 
Jeśli masz dodatkowe pytania, 
możesz je zadać za pośrednictwem 
dowolnej opcji zgłaszania, w tym 
Infolinii CBRE ds. etyki.

Inwestycje osobiste 
stanowiące konkurencję dla 

naszej działalności
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

5 Żaden pracownik nie powinien oczekiwać zachowania prywatności podczas uzyskiwania dostępu do systemów korporacyjnych CBRE, chyba że gwarantuje ją prawo.
6 Przykłady informacji poufnych obejmują niepubliczne informacje o planach, zyskach, prognozach finansowych, prognozach biznesowych, odkryciach, konkurencyjnych 
ofertach, technologiach i pracownikach CBRE.

Bezpieczeństwo informacji i ochrona aktywów
Uczciwość oznacza wierność swoim przekonaniom moralnym i właściwe postępowanie w każdych 
okolicznościach – nawet jeśli myślicie , że nikt was nie obserwuje.5 Obejmuje to korzystanie z aktywów 
firmy – zarówno materialnych, jak i niematerialnych – oraz naszej sieci komputerowej i innych zasobów 
technologii informatycznych. Macie obowiązek ochrony tych aktywów i zasobów przed kradzieżą, 
uszkodzeniem i niewłaściwym wykorzystaniem. Mienie CBRE powinno być chronione, efektywnie 
stosowane i wykorzystywane wyłącznie w uzasadnionych celach biznesowych, a nie dla osobistych korzyści.

Aktywa firmowe

• Nie należy wykorzystywać nazwy, logo, informacji, 
wyposażenia, mienia, czasu ani innych zasobów 
CBRE do prowadzenia działań zewnętrznych, które 
nie zostały zatwierdzone przez firmę.

• Nie należy wykorzystywać ani ujawniać (w trakcie 
lub po zatrudnieniu w CBRE) bez odpowiedniego 
upoważnienia danych osobowych lub informacji 
poufnych uzyskanych z jakiegokolwiek źródła 
w ramach działalności biznesowej CBRE.6

• Nie należy uzyskiwać dostępu do danych bez 
upoważnienia. Dostęp do informacji poufnych 
powinni mieć wyłącznie pracownicy, którzy 
potrzebują ich do wykonywania swojej pracy.

• Nie należy omawiać poufnych informacji 
firmowych w otwartych, publicznych miejscach 
w celu zminimalizowania ryzyka ich ujawnienia 
współpracownikom lub stronom trzecim, które nie 
są upoważnione do ich poznania.

Sieć komputerowa i zasoby technologiczne

• Należy używać wyłącznie zatwierdzonych urządzeń, 
kont i systemów do korespondencji lub transakcji 
biznesowych.

• Nie należy pozostawiać urządzeń CBRE bez nadzoru 
i należy podjąć środki w celu ich ochrony przed 
kradzieżą, utratą, uszkodzeniem lub niewłaściwym 
wykorzystaniem.

• Należy instalować wyłącznie zatwierdzone 
i licencjonowane oprogramowanie na urządzeniach 
CBRE.

• Należy zawsze wykonywać kopie zapasowe 
danych w celu ochrony CBRE przed utratą lub 
uszkodzeniem informacji.

• Należy szyfrować dane wrażliwe i przesyłać je za 
pośrednictwem bezpiecznych platform i połączeń.

• Nie należy nikomu udostępniać nazw kont ani haseł 
CBRE.

Co należy wiedzieć?

Pyt: Zbliża się termin zakończenia  
projektu i muszę wysłać pewne  
dane osobowe na moje domowe 
konto e-mail, żeby dokończyć projekt 
po położeniu dzieci spać. Czy mogę to 
zrobić?

Odp : Nie. Jeśli odpowiadasz za dane 
osobowe lub masz do nich dostęp, 
nie możesz przekazywać tych 
informacji poza przedsiębiorstwo 
CBRE do żadnego ze swoich systemów 
osobistych.

Pyt : Od czasu do czasu zabieram swoje  
urządzenie mobilne do pobliskiej  
kawiarni, aby sprawdzić pocztę  
i popracować. Czy mogę korzystać  
z bezpłatnej sieci Wi-Fi?

Odp : Wiele laptopów wydanych przez CBRE ma 
skonfigurowaną funkcję „Always-On Global 
Protect VPN”. W przypadku korzystania z 
jednego z nich można bezpiecznie zalogować 
się do bezpłatnej sieci Wi-Fi. Jeśli jednak 
korzystasz z urządzenia osobistego lub masz 
laptopa CBRE, który nie posiada tej funkcji 
VPN, nie podłączaj go do bezpłatnej sieci Wi-Fi. 
Bezpłatna sieć Wi-Fi może stworzyć lukę w 
komputerze, narażając informacje CBRE na 
niebezpieczeństwo. Każda osoba siedząca w 
kawiarni może zobaczyć, co robisz, jeśli zechce.

Pyt: Posiadam jedną z niewielu  
licencji do bazy danych  
finansowych w dziale.  
Współpracownicy ciągle proszą mnie 
o pożyczenie im loginu, żeby mogli 
wykonać swoją pracę szybciej niż 
w przypadku użycia odpowiedniego 
protokołu użytkowania. Nie chcą prosić 
swojego menadżera o dodatkowy login, 
choć wygląda na to, że jest on potrzebny. 
Dotychczas odmawiałem podania swojego 
loginu, ale kilka razy czułem presję, żeby 
im go pożyczyć.

Odp: Odmawiając, postępujesz właściwie. 
Udostępnianie loginu lub hasła jest 
niewłaściwe, ponieważ prowadzi do 
utworzenia fałszywego zapisu osoby, która 
mogła wykonać pracę nieprawidłowo lub, 
co gorsza, nieuczciwie w bazie danych. 
Ochrona loginu chroni cię również 
przed podejrzeniami o niewłaściwe 
postępowanie, jeśli ktoś zachowuje 
się niestosowanie podczas korzystania 
z twojego loginu. Wreszcie, firma 
musi wiedzieć, czy naprawdę musi 
zainwestować w oddzielny login, aby 
promować wydajność w bezpieczny 
sposób.

Bezpieczeństwo informacji 
i ochrona aktywów
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Wykorzystanie w obrocie papierami 
wartościowymi informacji poufnych 
i/lub stanowiących tajemnicę 
zawodową
Wielu z nas posiada dostęp do informacji niedostępnych 
dla opinii publicznej – informacji o CBRE, naszych 
klientach, partnerach biznesowych i konkurentach. 
Często takie informacje uznaje się za „istotne”, ponieważ 
mają wpływ na decyzję osoby fizycznej o kupnie, 
sprzedaży lub utrzymaniu akcji danej firmy.

Przepisy dotyczące wykorzystywania w obrocie papierami 
wartościowymi informacji poufnych i/lub stanowiących 
tajemnicę zawodową obowiązujące w Stanach 
Zjednoczonych i wielu innych jurysdykcjach, w których 
prowadzimy działalność, zabraniają kupowania, 
sprzedawania lub dokonywania innych transferów 
papierów wartościowych przez osoby posiadające istotne 
informacje, które nie są powszechnie znane lub dostępne 
publicznie. Termin „osoba” dotyczy ciebie , twojego 
małżonka/i, dzieci i każdej innej osoby, której jawnie lub 
celowo udostępniłeś/aś istotne informacje.

Niniejsze wytyczne mające na celu przeciwdziałanie 
wykorzystywaniu w obrocie papierami wartościowymi 
informacji poufnych i/lub stanowiących tajemnicę 
zawodową dotyczą obrotu papierami wartościowymi 
CBRE oraz obrotu papierami wartościowymi innych firm, 
takich jak klienci, dostawcy lub inne firmy, z którymi 
CBRE prowadzi negocjacje w celu nawiązania znaczącej 
współpracy biznesowej.

Przepisy te zabraniają również ujawniania istotnych 
informacji wszystkim osobom handlującym 
papierami wartościowymi firmy, a także kupowania 
lub sprzedawania papierów wartościowych firmy 
w przypadku posiadania istotnych informacji 
niepublicznych o danej firmie. Jesteście zobowiązani do 
przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 
obrotu papierami wartościowymi oraz do ochrony firmy 
i siebie przed poważnymi zobowiązaniami i karami, które 
mogą wyniknąć z naruszenia tych przepisów.

Co należy wiedzieć?

• Należy zawsze przestrzegać przepisów 
i regulacji dotyczących wykorzystywania 
w obrocie papierami wartościowymi 
informacji poufnych i/lub stanowiących 
tajemnicę zawodową.

• Należy ujawniać informacje poufne 
wyłącznie wtedy, gdy są one niezbędne. 
Należy zawsze uważać na informacje 
zawarte w łańcuszkach wiadomości e-mail i 
te ujawniane podczas rozmów w miejscach 
publicznych.

• Należy upewnić się, że nasi dostawcy 
zachowują poufność informacji, które im 
udostępniamy; w celu ochrony naszych 
informacji należy korzystać z umów 
o zachowaniu poufności lub oświadczeń o 
zobowiązaniu się do zachowania poufności.

• Należy mieć świadomość, że wszelkie 
informacje, które są nieistotne dla CBRE, 
a które zdecydujesz się usunąć, mogą być 
istotne dla innych.

• W razie wątpliwości przed zakupem lub 
sprzedażą akcji należy skonsultować się 
z działem prawnym.

• W razie stwierdzenia jakiejkolwiek 
niezgodności z przepisami należy 
niezwłocznie zgłosić sprawę przy pomocy 
Infolinii CBRE ds. etyki , pracownikowi działu 
ds. etyki i zgodności z przepisami lub działu 
prawnego.

Pyt: Pracuję dla CBRE przy  
przejęciu dużego podmiotu 
notowanego na giełdzie w Stanach 
Zjednoczonych. Informacja ta 
nie została jeszcze podana do 
wiadomości publicznej, ale 
chciałabym przekazać ją mojemu 
małżonkowi, który jest maklerem 
giełdowym pracującym dla klientów, 
którzy mogliby na niej skorzystać. 
Jeśli nie odnoszę osobistych 
korzyści, czy mogę udostępnić tę 
informację?

Odp: Nie. Udostępnianie istotnych, 
niepublicznych informacji jest 
nielegalne i narusza polityki CBRE 
oraz Standardy Postępowania 
w Biznesie.

Wykorzystanie w obrocie 
papierami wartościowymi 
informacji poufnych i/lub 
stanowiących tajemnicę 

zawodową
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Odpowiedzialność finansowa
Jako pracownicy CBRE mamy obowiązek 
postępować uczciwie podczas rejestrowania 
i zgłaszania informacji finansowych na 
temat działalności firmy. Jeśli przekazujesz, 
weryfikujesz lub poświadczasz informacje 
finansowe w związku z jakąkolwiek kontrolą lub 
procedurą wewnętrzną, taką jak karty czasu pracy, 
raporty wydatków, vouchery przychodów lub 
inne sprawozdania finansowe, musisz podawać 
dokładne, aktualne i kompletne informacje. 
Tworzenie lub zatwierdzanie fałszywych 
lub wprowadzających w błąd rekordów lub 
dokumentów, bądź niewłaściwe ujawnianie 
jakichkolwiek aktywów lub zobowiązań, jest 
surowo zabronione.

CBRE polega na naszej uczciwości finansowej przy 
podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych. 
Robią to również nasi interesariusze, w tym 
partnerzy biznesowi, urzędnicy państwowi 
i inwestorzy. Przekazywanie im dokładnych, 
terminowych i kompletnych oświadczeń 
i informacji finansowych to nie tylko dobry 
interes, lecz także wymóg nałożony przez 
przepisy i regulacje, którym podlega nasza firma. 
Nasze zobowiązanie do zachowania uczciwości 
finansowej obejmuje również zasoby, którymi 
zarządzamy w imieniu naszych klientów.

Jeśli masz wątpliwości lub ktoś skontaktuje 
się z Tobą w sprawie wątpliwości dotyczących 
dowolnych aspektów naszych oświadczeń 
finansowych, jakichkolwiek kwestii związanych 
z księgowością, audytem lub kontrolą wewnętrzną, 
musisz niezwłocznie zgłosić to swojemu 
menadżerowi lub innej odpowiedniej osobie 
przy pomocy dowolnej z dostępnych opcji, w tym 
Infolinii CBRE ds. etyki.

Dostęp do zasad CBRE i innych ważnych 
informacji, o których mowa w tej sekcji, uzyskasz 
poprzez Intranet dla pracowników CBRE.

SŁOWO KLUCZOWE: 

Standardy postępowania 
w biznesie

Odpowiedzialność 
finansowa
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Zaangażowanie 

Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Reagowanie na korupcję i nieuczciwe 
postępowanie

Nasza wartość – Zaangażowanie, jest tym, co odróżnia 
nas od konkurencji i motywuje do dostarczania naszym 
klientom najlepszych wyników. Wartość sama w sobie 
nie gwarantuje jednak sukcesu. Aby świadczyć usługi 
na najwyższym poziomie, musimy przyjąć na siebie 
odpowiedzialność za uczciwe i etyczne prowadzenie 
interesów – zawsze i wszędzie. 

Reagowanie na korupcję i nieuczciwe 
postępowanie
Klienci wybierają CBRE nie tylko ze względu na 
wyjątkową jakość usług, lecz także ze względu na naszą 
reputację w zakresie prowadzenia uczciwych i etycznych 
transakcji biznesowych. Choć nasza reputacja została 
zbudowana dzięki ciężkiej pracy tysięcy pracowników, 
może jej zaszkodzić tylko jeden pracownik proponujący 
lub przyjmujący łapówkę lub jakąkolwiek nielegalną 
prowizję.

Łapownictwo jest przestępstwem w większości krajów 
i wiąże się z nałożeniem poważnych kar, w tym kar 
grzywny i więzienia. Nigdy nie należy proponować ani 
wręczać łapówek (bezpośrednio czy za pośrednictwem 
osoby trzeciej) urzędnikom państwowym, klientom ani 
dostawcom. Nigdy też nie należy przyjmować łapówek 
ani nielegalnych prowizji. Nawet niewielki prezent lub 
wyraz wdzięczności może być nielegalny lub postrzegany 
jako sposób na zdobycie lub utrzymanie współpracy 
biznesowej bądź zapewnienie niewłaściwej przewagi. 
Należy również dokumentować wszystkie swoje wydatki 
i upewnić się, że na żądanie możesz przedstawić ich 
kopię zapasową. Prowadzenie dokładnych i dobrze 
udokumentowanych ksiąg i rejestrów ma kluczowe 
znaczenie dla ograniczenia ryzyka korupcji.

Z entuzjazmem 
i sumiennością 

podchodzimy do 
wyzwań stawianych 

przez naszych 
klientów, budując 

długotrwałe relacje 
poprzez łączenie 

odpowiednich 
ludzi, kapitału 

i możliwości.

Pyt: W ramach procesu zapytania 
ofertowego muszę wybrać jednego 
z trzech dostawców. Jeden z nich 
zaoferował mi darmowe bilety na 
drogie wydarzenie sportowe. Kusi 
mnie, żeby je przyjąć. Czy mogę?

Odp: Nie. Przyjęcie drogich biletów 
narusza zasady CBRE dotyczące 
prezentów i rozrywki i naraża 
firmę na ryzyko utraty reputacji. 
Powinieneś uprzejmie i wyraźnie 
odmówić, gdy ktoś oferuje Ci 
przesadnie drogi prezent i przekazać 
odmowę na piśmie, jeśli propozycję 
złożono za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub poczty głosowej.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html


25
Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Podejmowanie decyzji związanych 
z korupcją

Czasami niewłaściwe postępowanie może wydawać 
się słuszne, na przykład gdy niewielka nielegalna 
płatność uniemożliwi opóźnienie projektu. 
Nigdy jednak nie jest ono właściwe. Ponosisz 
osobistą odpowiedzialność za przeciwstawienie 
się uczestnictwu w jakiejkolwiek postaci działań 
korupcyjnych oraz zgłaszanie naruszeń. Naruszenie 
tych zasad, celowe lub nie, może skutkować 
poważnymi konsekwencjami dla zarówno dla 
Ciebie, jak i CBRE.

Uwaga na

• Wnioski o darowizny na rzecz organizacji 
charytatywnych lub organizacji, które 
mogą być powiązane z urzędnikami 
państwowymi, partiami politycznymi, 
klientami, dostawcami lub członkami ich 
rodzin

• Nietypowe, nadmierne i niestandardowe 
prośby o prezenty, gościnność lub podróż

• Dodatkowe płatności za rutynowe 
działania rządowe, takie jak przetwarzanie 
dokumentów, wydawanie pozwoleń itp., 
bądź przyspieszenie normalnego procesu 
lub procedury

• Płatności mające na celu zachętę 
lub rekompensatę za preferencyjne 
traktowanie lub inny rodzaj niewłaściwych 
działań biznesowych

Pojawiła się prośba, oferta lub obietnica zapłaty lub podarowania korzyści majątkowej.

Czy prośba, oferta lub obietnica złożona bezpośrednio lub przy pomocy pośredników

• niewłaściwie wpłynie na jakiekolwiek działanie lub zaniechanie, decyzję lub brak decyzji odbiorcy 
w ramach jego obowiązków służbowych,

• skłoni odbiorcę do działania lub powstrzymania się od działania w związku z wykonywaniem jego 
obowiązków,

• zapewni niewłaściwą przewagę,

• przyczyni się do pozyskania lub utrzymania współpracy biznesowej,

• skłoni odbiorcę do oddziaływania na stronę trzecią (w tym na podmiot rządowy) w celu wpłynięcia na 
jakiekolwiek działanie lub zaniechanie, decyzję lub brak decyzji takiej strony trzeciej lub

• będzie stanowić po fakcie „nagrodę” odbiorcy za wpłynięcie na jakiekolwiek działanie lub zaniechanie, 
decyzję lub brak decyzji strony trzeciej?

NIE 
Brak naruszenia

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI ZWIĄZANYCH Z KORUPCJĄ

TAK 
Wstrzymać się 

i zgłosić

Jeśli jednak masz wątpliwości, 
przed podjęciem dalszych 
działań należy skonsultować 
się z upoważnioną 
osobą zatwierdzającą 
działania lub poszukać 
informacji w Standardach 
Postępowania w Biznesie 
i Globalnych zasadach 6.16 
(Przeciwdziałanie korupcji).

• Porozmawiać ze swoim przełożonym lub menadżerem

• Skontaktować się z członkiem kierownictwa wyższego szczebla lub 
zespołem ds. zasobów ludzkich, etyki i zgodności z przepisami lub 
zespołem prawnym

• Wysłać wiadomość e-mail do dyrektora ds. zgodności z przepisami

• przekazać zgłoszenie online lub telefonicznie (anonimowo, jeśli 
zezwalają na to lokalne przepisy) przy pomocy Infolinii CBRE ds. 
etyki.
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Uczciwa konkurencja

Uczciwa konkurencja
Uczciwa konkurencja wywiera pozytywny wpływ na 
interesy i naszych klientów, napędzając innowacje 
i ulepszając usługi. Przepisy antymonopolowe 
i dotyczące konkurencji zapewniają uczciwy 
i konkurencyjny system wolnego rynku, w którym 
żadna firma nie ma monopolu na produkt lub 
usługę.

CBRE przestrzega przepisów antymonopolowych 
we wszystkich jurysdykcjach, w których 
prowadzimy działalność. Konkurujemy uczciwie 
i stosujemy zasady, które regulują nasze działania 
wobec konkurencji, klientów i dostawców. Jesteś 
zobowiązany do ścisłego przestrzegania przepisów 
antymonopolowych i dotyczących konkurencji oraz 
odpowiednich regulacji wewnętrznych. Naruszenia 
wiążą się z surowymi karami, w tym karą grzywny 
i pozbawienia wolności dla poszczególnych 
pracowników.

Niektóre z najpoważniejszych zarzutów 
antymonopolowych dotyczą nieformalnych 
spotkań z konkurentami podczas spotkań 
i wydarzeń branżowych. Proszę, zachowaj 
ostrożność. Przepisy antymonopolowe są 
skomplikowane i mogą różnić się w zależności 
od kraju i stanu. Każdy kontakt z konkurentami 
może zwiększyć ryzyko związane z przepisami 
dotyczącymi konkurencji. W razie wątpliwości 
należy zawsze zasięgnąć porady.

Czego należy unikać?

• Zawierania formalnych lub nieformalnych 
umów z konkurentami w celu ustalania 
cen, fałszowania przetargów lub 
ograniczania dostaw towarów lub usług

• Wymiany wrażliwych informacji 
konkurencyjnych z konkurentami

• Nadużywania potencjalnej pozycji 
dominacji na rynku

• Tworzenia środowiska rynkowego 
uniemożliwiającego swobodną 
konkurencję

• Podziału rynku ze względu na terytorium, 
bazę klientów itp.

• Nakładania ograniczeń na klientów lub 
dostawców

• Udziału w określonych fuzjach 
i przejęciach, które są sprzeczne 
z przepisami antymonopolowymi

Pyt: Znam kogoś, kto pracuje dla 
jednego z konkurentów CBRE. 
Zadzwonił do mnie, aby  
zapytać o współpracę przy 
ustalaniu cen dla najnowszej oferty 
projektowej. Powiedział, że CBRE 
może zdobyć ten kontrakt, ale tylko 
wtedy, gdy obiecamy, że pozwolimy 
im wygrać następny. Powinienem 
się zgodzić?

Odp: Zarówno ustalanie cen, jak i zmowy 
przetargowe są niedozwolone. 
Należy odrzucić ofertę i zgłosić ten 
problem zespołowi ds. zasobów 
ludzkich, zespołowi prawnemu 
lub zespołowi ds. etyki i zgodności 
z przepisami bądź skorzystać 
z Infolinii CBRE ds. etyki.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html


27
Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Sankcje rządowe i przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy

Sankcje rządowe i przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy
CBRE jest globalną firmą i podlega 
międzynarodowym przepisom handlowym 
obowiązującym w Stanach Zjednoczonych oraz 
porównywalnym przepisom obowiązującym 
w innych krajach. Przepisy te zabraniają 
nam prowadzenia interesów z przestępcami, 
terrorystami, firmami objętymi embargiem 
i osobami zajmującymi się praniem brudnych 
pieniędzy próbującymi ukryć nielegalne 
fundusze, jak również wspierania ich. Należy 
zawsze mieć świadomość, z kim prowadzi się 
interesy i przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, a także przyjmować 
środki wyłącznie z legalnych źródeł. Kary za 
naruszenie przepisów handlowych mogą być 
surowe.

W razie wątpliwości co do osoby lub podmiotu, 
który jest właścicielem lub kontroluje klienta lub 
dostawcę, źródła funduszy lub celu transakcji, 
należy skontaktować się ze swoim menadżerem lub 
przełożonym bądź zgłosić problem przy pomocy 
Infolinii CBRE ds. etyki.

Co należy zrobić?

• Zawsze przeprowadzaj wymaganą analizę 
”Poznaj Swojego Klienta” i analizę pod 
kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy 
w przypadku każdego klienta, z którym robisz 
interesy.

• Upewnij się, że każdy dostawca, z którym 
współpracujesz, przeszedł oficjalny proces 
wdrażania.

• Potwierdź, że klient lub dostawca istnieje, 
a jego fundusze pochodzą z legalnych źródeł.

• Zwróć szczególną uwagę na klientów 
lub dostawców kontrolowanych przez 
urzędników państwowych lub osobę 
zajmującą eksponowane stanowisko 
polityczne.

• Uważaj na potencjalne sygnały ostrzegawcze, 
takie jak osoby lub firmy znajdujące się 
w wykazie sankcji rządowych lub wykazie 
firm objętych embargiem.

• Poznaj biznesowe lub ekonomiczne powody 
realizacji transakcji.
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Wspólne kreowanie marki

Wspólne kreowanie marki
Zdajemy sobie sprawę, że nasi specjaliści, grupy 
i zespoły uznają swoją wiedzę i doświadczenie 
za swoją przewagę konkurencyjną. Jednak 
w przypadku naszej marki to spójność ma kluczowe 
znaczenie. Spójna reprezentacja marki pomaga 
nam zdobywać kontrakty, odróżniając markę 
CBRE od konkurencji, oraz odzwierciedla wiedzę 
i profesjonalizm, których oczekują nasi klienci.

Fałszywe, wprowadzające w błąd i niedokładne 
oświadczenia mogą negatywnie wpłynąć na 
naszą markę. W całej swojej pracy i kontaktach 
nawiązywanych w imieniu CBRE należy dążyć do 
ochrony reputacji marki. Zespoły ds. marketingu 
CBRE mogą udzielić Ci dalszych informacji na 
temat protokołów marketingowych i zasad, które 
mogą się różnić w zależności od regionu, oddziału 
i kraju, w celu uwzględnienia lokalnych przepisów 
i regulacji.

Jak należy reprezentować naszą markę?

• Umieść logo CBRE na wszystkich
materiałach marketingowych.

• Zidentyfikuj reprezentowany przez siebie
profil działalności biznesowej.

• Przestrzegaj obowiązujących przepisów
i grupowych regulacji, takich jak wytyczne
lokalnych agencji nieruchomości dotyczące
reklamy.

• Przestrzegaj wytycznych marki CBRE
podczas marketingu swoich usług.

Dostęp do zasad CBRE i innych ważnych 
informacji, o których mowa w tej sekcji, można 
uzyskać w intranecie dla pracowników CBRE.

SŁOWO KLUCZOWE: 

Standardy postępowania 
w biznesie

Pyt: Jestem nową stażystką w zespole 
ds. rynków kapitałowych. Starszy 
dyrektor zarządzający poprosił mnie
o przygotowanie przeglądu 
koniunktury rynkowej dla naszych 
klientów. Zatytułowałam go 
„Inwestycje CBRE w nieruchomości w 
Bandos” i zmieniłam logo CBRE na 
granatowe, aby się wyróżniało. Czy te 
zmiany są dozwolone?

Odp: Nie. Twój raport musi dokładnie 
odzwierciedlać profil działalności 
biznesowej, z którym jesteś 
powiązana. Należy sprawdzić lokalne 
przepisy dotyczące marketingu, 
reklamy i reprezentacji nieruchomości. 
Należy też sprawdzić, czy logo i 
oznaczenia markowe CBRE w raporcie 
są zgodne z wytycznymi 
przedstawionymi na portalu  marki 
CBRE.
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Perfekcjonizm 

Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Dbałość o bezpieczeństwo

Nieustannie 
koncentrujemy 

się na tworzeniu 
korzystnych 

wyników dla 
naszych klientów, 

pracowników 
i akcjonariuszy.

Podstawę naszego sukcesu stanowi nasza wartość, 
Perfekcjonizm. Określa ona ramy standardów, 
które angażują i motywują nas do osiągania 
najlepszych wyników dla wszystkich naszych 
zleceniodawców przy konsekwentnym zachowaniu 
doskonałej wydajności i etycznym postępowaniu.

Dbałość o bezpieczeństwo
CBRE zapewnia bezpieczne i zdrowe miejsce pracy. 
Pomyślne wywiązanie się z tego zobowiązania 
zależy od tego, czy postarasz się zminimalizować 
ryzyko obrażeń w miejscu pracy, przestrzegając 
przepisów prawa i zasad CBRE oraz kierując się 
zdrowym rozsądkiem. Nasze zasady, program 
i standardy dotyczące BHP i ochrony środowiska 
zapewniają zasoby, szkolenia i dedykowanych 
specjalistów ds. kompleksowej obsługi klientów 
oraz w siedzibach naszych biur, których zadaniem 
jest wspieranie Cię podczas pracy.

Co należy zrobić?

• Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów 
dotyczących BHP i ochrony środowiska.

• Monitoruj i stale poprawiaj poziom 
bezpieczeństwa w naszym miejscu pracy.

• Zgłaszaj wszystkie niebezpieczne sytuacje, 
które zagrażają bezpieczeństwu lub zdrowiu 
kogokolwiek w naszym miejscu pracy lub 
wywierają szkodliwy wpływ na środowisko.

• Zgłaszaj wszelkiego stopnia obrażenia 
odniesione w miejscu pracy.

• Nigdy nie należy pracować pod wpływem 
alkoholu, narkotyków lub innych substancji 
osłabiających Twoją zdolność do bezpiecznej 
i wydajnej pracy.

Oprócz wdrożenia dobrych praktyk 
środowiskowych CBRE zobowiązała się do 
zminimalizowania swojego wpływu na środowisko 
i pomocy w tym swoim klientom. Uznajemy naszą 
odpowiedzialność w zakresie dobrego zarządzania 
środowiskiem i poprawy jakości życia naszych 
pracowników i społeczności, w których żyjemy 
i pracujemy.

Pyt: Jestem kierownikiem projektu 
budowy powierzchni biurowej. 
Podczas przeprowadzania ekspertyzy 
budowlanej zauważyłem kilka wad, 
które sprawiają, że kontynuacja budowy 
jest niebezpieczna. Nie chcę narażać 
projektu na szwank, wspominając o tych 
wadach klientowi. Co mam zrobić?

Odp: Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze. 
Należy niezwłocznie zgłosić klientowi 
i swojemu menadżerowi wszelkie 
ustalenia, które mogłyby zagrozić 
zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób.
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Poszanowanie prywatności
CBRE na co dzień przetwarza dane osobowe. Zapewnienie poszanowania prawa do prywatności 
poszczególnych osób i utrzymanie zaufania naszych pracowników i klientów to nasze najwyższe priorytety. 
Oczekuje się od Ciebie, że podczas zbierania, wykorzystywania lub przetwarzania danych osobowych, 
będziesz przestrzegać zestawu podstawowych zasad dotyczących ochrony prywatności – naszych Filarów 
Ochrony Prywatności Danych – aby zapewnić, że CBRE przetwarza dane na całym świecie w sposób zgodny 
z prawem i z poszanowaniem prywatności.

Każdy pracownik jest zobowiązany do proaktywnego wdrażania w życie podstawowych zasad ochrony 
prywatności CBRE, tak aby na stałe wpisały się one w sposób, w jaki prowadzimy działalność. Aby lepiej 
zrozumieć kwestię danych osobowych i uzyskać więcej wskazówek na temat przestrzegania naszej polityki 
prywatności danych, należy skontaktować się z Globalnym biurem ds. ochrony danych CBRE.

Cztery filary ochrony prywatności danych

OGRANICZENIE ILOŚCI 
DANYCH i DOSTĘPU 

DO DANYCH DO 
MINIMUM

ZABEZPIECZENIE 
DANYCH

USUNIĘCIE DANYCH

Zminimalizować ilość 
zbieranych danych 

osobowych i ograniczyć 
do nich dostęp zgodnie 
z zasadą rzeczywistego 

zapotrzebowania.

Zabezpieczyć dane 
osobowe przy pomocy 

szyfrowania i hasła.

Usunąć dane osobowe, 
gdy przestaną być 

potrzebne.

Przejrzyście informować 
o rodzajach danych 

osobowych zbieranych 
przez CBRE i zamierzonych 
celach ich wykorzystania.

PRZEJRZYSTOŚĆ 
POSTĘPOWANIA

1 2 3 4

Pyt: Jestem członkiem zespołu ds. 
zasobów ludzkich. Podczas  
pracy z narzędziem CBRE do 
planowania wynagrodzeń 
zauważyłem, że mam dostęp 
do imion i nazwisk, stanowisk 
i danych dotyczących wynagrodzeń 
pracowników w regionie 
i profilu działalności, za które nie 
odpowiadam. Co mam zrobić?

Odp: Należy zgłosić ten problem i inne 
potencjalne incydenty związane 
z ochroną prywatności do Centrum 
Operacyjnego ds. Bezpieczeństwa 
CBRE. Uzyskanie przez Ciebie 
dostępu do tych informacji 
stanowi przypadkowe ujawnienie 
danych osobowych, które może 
spowodować powstanie obowiązku 
sprawozdawczego i wymaga 
niezwłocznego działania w celu 
ograniczenia dostępu zgodnie 
z zasadą ścisłego rzeczywistego 
zapotrzebowania.

Poszanowanie 
prywatności
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Przechowywanie i niszczenie dokumentacji biznesowej, danych i wiadomości 
e-mail
W normalnym toku działalności biznesowej tworzysz setki dokumentów i wiadomości e-mail oraz 
niezliczone punkty danych w bazach danych oraz nimi zarządzają. Niektóre z utworzonych przez Ciebie 
dokumentów i danych uznaje się za dokumenty biznesowe, ale większość to dokumenty niebiznesowe.

Wszyscy pracownicy CBRE są odpowiedzialni za pomoc w utrzymaniu dokumentów biznesowych w celu 
spełnienia wymogów biznesowych, operacyjnych, prawnych i regulacyjnych, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu kosztów i ryzyka związanych z niepotrzebnym i nadmiernym przechowywaniem informacji.

7 Jeśli posiadasz dostęp do Intranetu dla pracowników CBRE, harmonogram można znaleźć na stronie Globalne przechowywanie dokumentów i informacji. W każdym 
harmonogramie wymieniono kategorie dokumentów biznesowych i okres, przez jaki należy przechowywać każdy z nich przed zniszczeniem.
8 Wiadomości pozostawione w skrzynce odbiorczej programu Outlook lub folderach wiadomości wysłanych zostaną automatycznie usunięte po 90 dniach.

Dokumenty bizne-
sowe

√ Przechowywać zgodnie z harmonogramem przechowywania dokumentacji dla danego 
kraju7

Dokumenty niebizne-
sowe × Usunąć niezwłocznie po realizacji celu, gdy nie mają już wartości biznesowej

Wiadomości e-mail8

√ Zarchiwizować istotne wiadomości e-mail

• Powiązane z projektem, który ma istotne znaczenie po upływie 90 dni

• Stanowiące potwierdzenie ważnych wydarzeń lub decyzji biznesowych

• Niezbędne ze względów regulacyjnych lub finansowych

× Nie archiwizować nieistotnych wiadomości e-mail (przykłady: plany obiadowe, biuletyny 
od organizacji biznesowych)

Co należy zrobić?

Jeżeli pełnisz funkcję menadżera lub przełożonego należy:

w terminie określonym w naszych zasadach uzyskać dostęp i zarchiwizować wszelkie wiadomości 
e-mail znajdujące się w skrzynce pocztowej programu Outlook bezpośredniego podwładnego, który 
opuścił CBRE, zanim zostanie ona trwale usunięta.

Pyt: Pracuję w bazie danych  
zawierającej roczne i  
pięcioletnie prognozy  
podatkowe dla CBRE oraz budżetowe 
obliczenia efektywnej stopy 
podatkowej z ostatnich pięciu lat. 
Chcę pobrać dane z ostatniego roku 
do arkusza kalkulacyjnego i wysłać 
je pocztą elektroniczną na moje 
osobiste konto w chmurze jako kopię 
zapasową. Czy są jakieś wątpliwości 
w związku z zasadami CBRE?

Odp: Tak. Po pierwsze, okres 
przechowywania niektórych danych 
dobiegł końca i należy je bezpiecznie 
zniszczyć. Po drugie, pracownicy 
nie mogą przesyłać danych CBRE 
pocztą elektroniczną na osobiste 
konta e-mail ani konta w chmurze. 
Wszystkie dane CBRE muszą 
pozostać w środowisku CBRE.

Przechowywanie i niszczenie 
dokumentacji biznesowej, 

danych i wiadomości e-mail
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Korzystanie z naszych systemów 
komunikacji elektronicznej
Nasze systemy komunikacji elektronicznej, takie 
jak dostęp do Internetu, poczta elektroniczna, 
poczta głosowa i usługi telefoniczne, są 
podstawowymi narzędziami wspierającymi naszą 
działalność. Jesteś zobowiązany do korzystania 
z tych systemów i mediów społecznościowych 
w sposób profesjonalny, pełen szacunku, 
bezpieczny i zgodny z prawem, zgodnie z naszymi 
wartościami RISE i zasadami.

Nie należy przekazywać ani publikować żadnych 
wpisów w mediach społecznościowych bez 
dokładnego rozważenia sposobu, w jaki dany 
komunikat lub wpis wpływa na reputację firmy 
CBRE i obowiązku zachowania poufności 
określonych informacji, oraz sposobu, w jaki może 
zostać on zinterpretowany przez odbiorców.

Podczas korzystania z mediów społecznościowych 
reprezentujesz naszą markę i jesteś strażnikiem 
naszej reputacji. Niewłaściwe postępowanie, 
udostępnianie informacji poufnych, nękanie, 
nadużywanie systemów firmowych do celów 
osobistych oraz oszustwa są traktowane tak samo, 
niezależnie od tego, czy popełniono je w Internecie, 
czy osobiście. Bez względu na platformę lub 
medium nie będziemy tolerować takich działań. 
Proszę pomyśleć przed publikacją.

Co należy zrobić?

• Miej szacunek i okazuj wrażliwość w stosunku 
do odbiorców oraz każdej firmy, grupy lub 
osoby wymienionej w komunikacie lub 
wpisie.

• Podczas działalności w mediach 
społecznościowych jasno wskazuj, że Twoje 
opinie i oświadczenia można przypisać 
wyłącznie Tobie, a nie firmie.

• Nie udostępnij poufnych ani zastrzeżonych 
informacji należących do CBRE ani naszych 
klientów.

Pyt: Jestem dumna z wyników  
CBRE i oczekuję, że cena  
naszych akcji wzrośnie z  
powodu dużych zysków i fuzji, 
która ma zostać sfinalizowana 
w nadchodzącym kwartale. 
Czy mogę poinformować o tym 
w mediach społecznościowych?

Odp: Nie. Udostępnianie istotnych, 
niepublicznych informacji jest 
nielegalne i narusza zasady CBRE 
oraz Standardy Postępowania 
w Biznesie.

Korzystanie z naszych 
systemów komunikacji 

elektronicznej
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Marketing internetowy
Wszelkie komunikaty w ramach marketingu 
bezpośredniego dostarczane przez lub w imieniu 
CBRE muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami i regulacjami, które różnią się 
w zależności od kraju, regionu i stanu. Przepisy 
te wpływają na sposób, w jaki możesz dzwonić, 
wysyłać SMS-y, listy, wiadomości e-mail lub faksy 
do klientów i potencjalnych klientów.

Nieprzestrzeganie przepisów i regulacji związanych 
z marketingiem internetowym może narazić CBRE, 
Ciebie i naszych klientów na znaczące grzywny 
nakładane przez organy regulacyjne, procesy 
sądowe i/lub utratę reputacji.

Czego należy unikać?

• Wysyłania niezamówionych i niechcianych 
komunikatów marketingowych drogą 
elektroniczną

• Używania zwodniczych lub 
wprowadzających w błąd reklam lub 
treści naruszających prawa własności 
intelektualnej innych osób

• Telemarketingu przy pomocy numerów 
telefonów z dowolnej listy Robinsonów

• Wykonywania połączeń telefonicznych 
przy pomocy automatycznych systemów 
wybierania

• Zakupu i korzystania z list potencjalnych 
klientów od stron trzecich bez 
potwierdzenia, że zostały one opracowane 
i udostępnione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami

Pyt: Próbuję rozwijać działalność 
CBRE, a strona trzecia 
zaproponowała mi sprzedaż 
listy potencjalnych klientów 
i ich danych kontaktowych. 
Chciałabym przesyłać materiały 
marketingowe i raporty z badań, 
które mogą ich zainteresować, 
pocztą elektroniczną, a następnie 
skontaktować się z nimi 
telefonicznie. Czy mogę to zrobić?

Odp: Nie, nie bez przeprowadzenia 
dodatkowej analizy due diligence 
w celu upewnienia się między 
innymi, że lista potencjalnych 
klientów została sporządzona 
i może być wykorzystywana przez 
CBRE zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Taka analiza może 
obejmować sprawdzenie, czy 
osoby znajdujące się na liście 
wyraziły zgodę na zbieranie 
i udostępnianie ich danych 
osobowych, nie zrezygnowały 
wcześniej z otrzymywania 
komunikatów marketingowych 
od CBRE i nie zarejestrowały się 
na żadnej odpowiedniej liście 
Robinsonów.

Marketing internetowy
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Udział w wydarzeniach publicznych 
i politycznych
Zachęcamy Cię do udziału w wydarzeniach 
społecznych, edukacyjnych i politycznych, które 
mają wpływ na Twoje
życie, społeczność i działalność biznesową. 
Działania te czasami wymagają wystąpień 
publicznych, publikacji opinii lub udzielania 
wywiadów mediom. Podczas udziału w tych 
aktywnościach nigdy nie należy przedstawiać 
swoich myśli i opinii jako opinii CBRE. Pamiętaj, 
że przez cały czas reprezentujesz CBRE i musisz 
kierować się rozsądkiem, aby uniknąć zniszczenia 

9 Na przykład, amerykańskie zasady 6.17: Datki na cele polityczne.

Co należy wiedzieć?

• Nie należy wykorzystywać nazwy ani 
logo CBRE, brać udziału w wywiadach ani 
przedstawiać się jako pracownik CBRE 
bez uprzedniej zgody lidera rynku lub 
profilu działalności biznesowej, dyrektora 
ds. współpracy lub działu komunikacji 
korporacyjnej.

• Nie należy mówić nic „poza protokołem”.

• Nie należy „ujawniać” żadnych poufnych 
informacji o CBRE lub klientach.

• Nie udostępniać informacji o klientach.

reputacji lub relacji CBRE z klientami.
Jeśli pełnisz funkcję lidera na rynku lokalnym 
lub regionalnym, należy kierować się zdrowym 
rozsądkiem podczas udziału w jakichkolwiek 
działaniach zewnętrznych. Twoja pozycja w firmie 
oznacza, że prawie wszystko, co powiesz lub 
zrobisz, można przypisać CBRE.

Datki na cele polityczne i lobbing

Korporacyjne datki na cele polityczne i lobbowanie 
rządów lub ich urzędników podlegają w większości 
krajów ścisłym regulacjom. W związku z tym CBRE 
zasadniczo zabrania wykorzystywania funduszy 
firmy w celach politycznych.9 CBRE będzie 
angażować się w sprawy publiczne tylko w drodze 
ściśle kontrolowanego procesu i za zgodą działu 
prawnego.

Poparcie

CBRE zabrania innym osobom używania naszej 
nazwy we wszelkiego rodzaju publicznych 
materiałach promocyjnych, w tym w komunikatach 
publicznych, informacjach prasowych, reklamach, 
wywiadach bądź cyfrowych lub drukowanych 
materiałach marketingowych. Jeśli klient lub 
partner biznesowy poprosi Cię o poparcie 
w imieniu CBRE, należy skontaktować się na 
piśmie ze starszym dyrektorem zarządzającym 
ds. komunikacji korporacyjnej w celu uzyskania 
zezwolenia. Zwolnienia nie podlegają gwarancji 
i można je w każdej chwili wycofać.

Nazwa i logo CBRE to znaki szczególne 
umożliwiające zdobywanie nowych klientów – 
latarnia przyciągająca talenty i symbol wartości. 
Należy więc dokładnie rozważyć pracę i interakcje, 
w które wchodzisz, w imieniu CBRE, aby chronić 
nazwę i markę firmy. 

Pyt: Mój zespół i ja korzystamy z  
usług tego samego dostawcy 
usług drukarskich od ponad 
dwóch dekad. Niedawno 
dowiedziałem się, że logo 
i opinia CBRE widnieje na ich 
stronie internetowej. Nigdy nie 
wystawiliśmy im opinii ani nie 
daliśmy zgody na korzystanie 
z logo CBRE. Co mam zrobić?

Odp: Choć Twój zespół łączy 
długotrwała relacja z dostawcą, 
firma CBRE nie zatwierdziła 
wykorzystania swojej nazwy ani 
logo. Ponadto opinia wprowadza 
w błąd. Należy skontaktować się 
z dostawcą i poprosić o usunięcie 
oznaczenia markowego i opinii.

Udział w wydarzeniach 
publicznych i politycznych
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Zapewnienie, że nasi partnerzy biznesowi podzielają nasze wartości
CBRE posiada Kodeks Postępowania dla Dostawców w celu zapewnienia, że nasi usługodawcy i inni 
dostawcy podzielają nasze wartości.

Kodeks Postępowania dla Dostawców określa wymogi etyczne, prawne, środowiskowe i dotyczące 
odpowiedzialności społecznej obowiązujące naszych dostawców na całym świecie. W związku 
z tym poruszono w nim kwestie korupcji, nieuczciwych praktyk biznesowych, prywatności danych 
i bezpieczeństwa informacji, konfliktów interesów, praw człowieka w kontekście praktyk związanych 
z zatrudnieniem, problemów zdrowia i bezpieczeństwa związanych z zatrudnieniem, prezentów 
dostarczanych przez dostawców oraz wymogów dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju. Nie jest to wyczerpująca lista, lecz raczej ogólny przegląd wymogów. Stanowi on klucz do wyboru 
i utrzymania dostawców.

CBRE jest zdecydowana prowadzić działalność zgodnie z literą i duchem prawa. Nasi dostawcy też są do 
tego zobowiązani i muszą przestrzegać Kodeksu Postępowania dla Dostawców.

Co powinieneś wiedzieć?

• Wszystkie firmy i działy CBRE na całym 
świecie korzystające z usług dostawców 
są zobowiązane do uwzględniania i/lub 
odwoływania się do Kodeksu Postępowania 
dla Dostawców we wszystkich umowach 
zawieranych z dostawcami i składanych 
u nich zamówieniach.

• Wszystkie firmy i działy CBRE powinny 
rozsądnie monitorować przestrzeganie przez 
swoich dostawców Kodeksu Postępowania 
dla Dostawców i podejmować odpowiednie 
środki, gdy nie jest on przestrzegany.

Szczególna rola menadżerów
Jeżeli angażujesz strony trzecie do działania 
w imieniu CBRE, masz obowiązek:

• przeprowadzić odpowiednią analizę due 
diligence przed wdrożeniem dostawcy 
oraz zidentyfikować i prawidłowo usunąć 
wszystkie sygnały ostrzegawcze;

• potwierdzić, że istnieje odpowiednie 
uzasadnienie biznesowe dla zaangażowania 
dostawcy;

• wynagrodzić dostawcę proporcjonalnie do 
świadczonych przez niego usług;

• upewnić się, że terminy płatności są zgodne 
z polityką firmy;

• odpowiednio dokumentować usługi, które 
dostawca świadczy CBRE;

• wprowadzić kontrole w celu zapewnienia 
prawidłowego świadczenia usług.

Dostęp do zasad CBRE i innych ważnych 
informacji, o których mowa w tej sekcji, można 
uzyskać w Intranecie dla pracowników CBRE.

SŁOWO KLUCZOWE: 

Standardy Postępowania 
w Biznesie

Pyt: Pracownik dostawcy CBRE 
poinformował mnie, że był 
zmuszony do pracy w  
godzinach nadliczbowych 
przekraczających ustawowy limit, 
jego świadczenia pracownicze 
nie zostały w pełni wypłacone 
i nie otrzymał wynagrodzenia 
w terminie. Co mam zrobić?

Odp: Należy zgłosić ten problem 
przy pomocy dowolnej z opcji, 
w tym Infolinii CBRE ds. 
etyki. Dostawca może popełniać 
przestępstwo związane ze 
współczesnym niewolnictwem 
i masz obowiązek zgłosić tę 
kwestię.

Zapewnienie, że nasi 
partnerzy biznesowi 

podzielają nasze wartości
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Podsumowanie
Choć nasze Standardy Postępowania w Biznesie nie są w stanie przewidzieć każdej sytuacji, z jaką możesz się spotkać podczas pracy w CBRE, stosowanie ich zasad 
może pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji w większości przypadków. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych wskazówek lub wsparcia wiesz, gdzie szukać 
informacji lub pomocy.

Jesteśmy wdzięczni za nieustające wsparcie Standardów Postępowania w Biznesie oraz Programu etyki i zgodności z przepisami.

Zastanów się przed podjęciem działań

• Czy to jest legalne?

• Czy to jest bezpieczne?

• Czy jest to zgodne z polityką firmy?

• Czy jest to właściwy sposób postępowania?

• Jak postrzegaliby to nasi klienci, media lub nasze 
społeczności?

Pamiętaj o następujących zasadach
• Zapoznaj się z zasadami i standardami firmy oraz 

przepisami dotyczącymi swojego stanowiska.

• Zawsze przestrzegaj niniejszych standardów.

• W razie wątpliwości zapytaj poinformowaną 
osobę. 

Zasoby są dostępne

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących 
„właściwego postępowania” lub czyjegoś 
zachowania w miejscu pracy zachęcamy do 
zwrócenia się do swojego przełożonego lub 
menadżera. Jeśli odczuwasz dyskomfort, prosimy 
zgłosić swoje wątpliwości przy pomocy jednej 
z kilku innych dostępnych opcji:

• członek kierownictwa wyższego szczebla bądź 
zespół ds. zasobów ludzkich, etyki i zgodności 
z przepisami lub zespół prawny;

• dyrektor ds. zgodności z przepisami;

• Infolinia CBRE ds. etyki.

W celu uzyskania dodatkowych informacji 
prosimy o kontakt z:

Laurence H. Midler
Wiceprezes wykonawczy, dyrektor generalny ds. 
prawnych
+1 213 613 3750
larry.midler@cbre.com

Elizabeth E. Atlee
Starszy wiceprezes, zastępca dyrektora 
generalnego ds. prawnych oraz dyrektor ds. etyki 
i zgodności z przepisami
+1 213 613 3074
elizabeth.atlee@cbre.com

Standardy Postępowania w Biznesie są dostępne w 34 językach. Wszyscy 
pracownicy są zobowiązani do ich przeczytania i zrozumienia oraz stosowania 
się do zawartych w nich wskazówek. Standardy Postępowania w Biznesie 
nie omawiają wszystkich obowiązujących przepisów, zasad lub regulacji ani 
nie zawierają odpowiedzi na wszystkie pytania. W razie wątpliwości należy 
kierować się zdrowym rozsądkiem i szukać wskazówek dotyczących właściwego 
postępowania. Zasady Postępowania w Biznesie nie stanowią umowy o pracę ani 
gwarancji stałego zatrudnienia. Służą wyłącznie CBRE i jej pracownikom i nie 
mogą być wykorzystywane bądź stosowane przez żadną inną stronę.

Komunikacja z SEC i innymi podmiotami 
rządowymi

Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień 
niniejszych Standardów postępowania w biznesie lub 
jakiejkolwiek innej umowy CBRE lub polityki CBRE, 
mogą Państwo komunikować się lub współpracować 
z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) lub 
z dowolnym organem rządowym lub organem ścigania 
bądź wnieść do nich zarzut lub skargę w związku 
z możliwymi naruszeniami dowolnych wymogów 
prawnych lub regulacyjnych oraz ujawniać informacje 
(w tym przekazywać dokumenty lub inne informacje) 
dowolnemu podmiotowi rządowemu chronionemu 
na mocy postanowień dotyczących zgłaszania 
nieprawidłowości zgodnie z obowiązującymi przepisami 
lub regulacjami bez powiadomienia lub zgody CBRE, 
pod warunkiem że (1) takie komunikaty i ujawnienia są 
zgodne z obowiązującymi przepisami oraz (2) ujawnione 
informacje nie zostały uzyskane w drodze komunikacji 
podlegającej tajemnicy adwokackiej (chyba że ujawnienie 
tych informacji przez adwokata jest dozwolone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami federalnymi, 
zasadami pracy adwokatów lub w inny sposób). CBRE 
nie ograniczy Państwa prawa do otrzymania nagrody 
za przekazanie informacji zgodnie z przepisami 
dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości określonymi 
w obowiązujących przepisach prawa lub regulacjach dla 
SEC lub jakiejkolwiek innej agencji rządowej. Wszelkie 
postanowienia jakiejkolwiek umowy pomiędzy CBRE 
a jakimkolwiek pracownikiem lub byłym pracownikiem, 
które są niezgodne z powyższym brzemieniem 
lub które mogą ograniczać możliwość otrzymania 
nagrody przez dowolną osobę na mocy przepisów 
dotyczących zgłaszania nieprawidłowości określonych 
w obowiązujących przepisach prawa, są uznawane 
za nieważne i nie będą egzekwowane przez CBRE.

Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Info-
linii CBRE ds. etyki.

STANDARDY  
POSTĘPOWANIA  
W BIZNESIE CBRE

Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

Zmiany i zwolnienia

Niniejsze Standardy Postępowania w Biznesie mogą być 
okresowo zmieniane. Wszelkie poprawki, zmiany lub 
zwolnienia z któregokolwiek z postanowień niniejszych 
Standardów Postępowania w Biznesie dla dyrektorów 
lub członków kierownictwa muszą zostać zatwierdzone 
przez Zarząd CBRE. Wszelkie takie poprawki, zmiany 
lub zwolnienia należy niezwłocznie ujawnić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami 
(w tym zasadami giełdowymi).
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

Słowniczek

TERMIN DEFINICJA

Przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy

Oznacza przepisy, regulacje i procedury, które mają na celu uniemożliwienie przestępcom ukrywania nielegalnie pozyskanych środków jako legal-
nego dochodu.

Łapówka Oferta lub przekazanie korzyści majątkowej, jak np. pieniądze, prezent, rozrywka lub przysługa, z zamiarem skłonienia odbiorcy do wykorzystania 
swojej pozycji w celu wykonania w zamian nielegalnych lub nieuczciwych działań. 

Dokument biznesowy Potwierdza ważną decyzję biznesową i powinien być przechowywany w celu przestrzegania zobowiązań prawnych, umownych, regulacyjnych 
lub dotyczących sprawozdawczości finansowej. Treść, a nie format czy lokalizacja, określa, czy dany dokument jest dokumentem biznesowym.
(Przykłady: umowy, dokumenty audytowe, dokumenty licencyjne i wyceny)

Sieć komputerowa Sieć lub systemy komputerowe CBRE obejmują między innymi sieci lokalne (LAN) i rozległe (WAN), systemy serwerowe, centra danych i wszystkie 
systemy kontrolowane przez CBRE.

Marketing 
bezpośredni

Wszelkie komunikaty dostarczane przez lub w imieniu CBRE, samodzielnie lub zbiorczo, które (1) reklamują lub promują produkt, usługę, stano-
wisko lub płatne wydarzenie organizowane przez CBRE lub (2) promują CBRE w jakikolwiek inny sposób. Marketing bezpośredni nie obejmuje 
prowadzenia komunikacji w wyłącznym celu umożliwienia realizacji lub aktualizacji oczekującej transakcji, usługi lub zdarzenia płatnego.10

Urządzenie Komputery stacjonarne, laptopy, notebooki, dyski twarde, smartfony lub inne podobne urządzenia używane do uzyskiwania dostępu do sieci 
firmowych lub zasobów informatycznych.

Marketing 
internetowy

Marketing elektroniczny nie ogranicza się do poczty elektronicznej. Obejmuje on inne rodzaje internetowych narzędzi marketingowych, takie jak 
faks, komunikaty internetowe lub online, wiadomości tekstowe, blogi, fora dyskusyjne, strony wiki, radio internetowe lub strumieniowe materiały 
wideo, sieci zawodowe lub społecznościowe oraz witryny umożliwiające udostępnianie informacji, automatyczne wiadomości telefoniczne i media 
społecznościowe.

Szyfrowanie Funkcja matematyczna, która chroni informacje, czyniąc je nieczytelnymi dla wszystkich oprócz tych, którzy posiadają klucz do ich odkodowania.

Ustawa 
o zagranicznych 
praktykach 
korupcyjnych

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych zabraniające obywatelom i podmiotom amerykańskim wręczenia łapówek zagranicznym urzędnikom 
państwowym w celu wsparcia swoich interesów biznesowych.

Handel ludźmi Postać współczesnego niewolnictwa polegająca na zmuszaniu osoby do wykonywania pracy lub świadczenia usług bądź angażowania się w komer-
cyjne akty seksualne wbrew jej woli.

10 w Stanach Zjednoczonych komunikatów niehandlowych, takich jak alerty, aktualności branżowe i prośby o datki na cele charytatywne, nie uznaje się za marketing bezpośredni. W Unii Europejskiej pozyskiwanie funduszy na cele charytatywne i wszystkie 
działania promujące CBRE będą uważane za marketing bezpośredni.
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Zadaj pytanie lub zgłoś niewłaściwe postępowanie przy pomocy Infolinii CBRE ds. etyki.

STANDARDY 
POSTĘPOWANIA 
W BIZNESIE CBRE

TERMIN DEFINICJA

Technologia 
informatyczna

Cały sprzęt komputerowy i nośniki danych (stałe lub wymienne).

Wykorzystanie 
w obrocie papierami 
wartościowymi 
informacji poufnych 
i/lub stanowiących 
tajemnicę zawodową

Nielegalna praktyka polegająca na prowadzeniu handlu na giełdzie na własną korzyść dzięki dostępowi do informacji poufnych.

Aktywa niematerialne Aktywa niematerialne firmy obejmują własność intelektualną oraz informacje poufne i zastrzeżone, takie jak znaki towarowe, plany biznesowe
i marketingowe, informacje o wynagrodzeniach oraz niepublikowane dane i raporty finansowe itp.

Nielegalna prowizja Rodzaj wynegocjowanej łapówki. Nielegalna prowizja to nielegalna płatność mająca na celu rekompensatę za preferencyjne traktowanie lub otrzy-
manie innego rodzaju niewłaściwych usług. Nielegalna prowizja może mieć postać pieniędzy, prezentu, kredytu lub korzyści majątkowej.

Poznaj swojego 
klienta

Proces identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta lub dostawcy.

Współczesne 
niewolnictwo

Wykorzystywanie innych osób do celów osobistych lub handlowych, w tym rekrutacja, ukrywanie, transport, dostarczanie lub pozyskiwanie osób 
do pracy przymusowej z użyciem siły, oszustwa lub przymusu.

Dokumenty 
niebiznesowe

Duplikaty tego samego dokumentu i innych nieistotnych informacji. Większość dokumentów to dokumenty niebiznesowe.(Przykłady: projekty, 
korespondencja, stare protokoły obrad lub zaproszenia na spotkania)

Dane osobowe
Wszelkie dane (niezależnie od ich postaci), które samodzielnie lub w połączeniu z innymi rozsądnie dostępnymi danymi mogą bezpośrednio lub 
pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną lub posłużyć do jej identyfikacji. (Przykłady: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, numery 
identyfikacyjne i adresy e-mail oraz płeć, stan cywilny i opinie danej osoby lub o danej osobie)

Osoba zajmująca 
eksponowane 
stanowisko polityczne

Osoba spokrewniona lub blisko związana z urzędnikami państwowymi, która może wpływać na ich decyzje.

Aktywa materialne Aktywa materialne firmy obejmują majątek, wyposażenie, materiały, technologię itp.
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