
DISCOVERY, INC.
KODEKS ETYKI

ROBIMY TO, CO SŁUSZNE

DISCOVERY DOKŁADA NAJWIĘKSZYCH STARAŃ, ABY BYĆ GLOBALNYM LIDEREM ROZRYWKI, 
OFERUJĄC WIDZOM NA CAŁYM ŚWIECIE TREŚCI, KTÓRE INSPIRUJĄ, INFORMUJĄ I BAWIĄ.



LIST OD PREZESA I DYREKTORA GENERALNEGO DISCOVERY

OD PONAD 30 LAT, Discovery informuje, inspiruje i bawi widzów na całym świecie, dostarczając 

programy rozrywkowe i dokumentalne na najwyższym poziomie. Ta misja odróżnia nas od innych 

organizacji z branży. Wyróżnia nas również kultura organizacyjna, oparta o tzw. „guiding principles”, 

czyli nasze firmowe wartości oraz zasady etycznego postępowania, tolerancji, szacunku oraz 

promowania dobrych praktyk, które zostały opisane w kodeksie etyki Discovery. 

Obowiązkiem każdego pracownika Discovery jest wcielanie w życie zasad i norm opisanych  

w kodeksie etyki Discovery we wszystkich sytuacjach zawodowych. Proszę Was o uważne 

zapoznanie się z tym dokumentem oraz o stosowanie się do jego zapisów w codziennej pracy. 

Zawiera on ogólne informacje,  rady oraz dostarcza wskazówek, jak reagować – zgodnie  

z wartościami Discovery – w przeróżnych sytuacjach. Niewłaściwe postępowanie może mieć 

istotne konsekwencje zarówno prawne, jak i etyczne.  

Obowiązkiem pracownika jest również zgłaszanie postępowania, które narusza nasz kodeks, 

nasze zasady lub przepisy prawa. Mamy wobec odbiorców, akcjonariuszy oraz siebie nawzajem 

obowiązek, aby nigdy nie odwracać wzroku i nie akceptować żadnych naruszeń. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, niejasności lub braku pewności co do właściwego sposobu 

postępowania, należy poprosić o radę. Nasze działy HR, oraz compliance zawsze chętnie służą 

pomocą. Chcąc przekazać informacje anonimowo (tam, gdzie jest to dozwolone na mocy lokalnych 

przepisów), można w każdej chwili zadzwonić na linię zaufania. 

Aby móc opowiadać inspirujące i wciągające historie, potrzebujemy wspólnej wizji, pracy 

zespołowej oraz uczciwości. Dziękuję za Waszą ciężką pracę i nieustające zaangażowanie na rzecz 

Discovery.

 

David Zaslav
Prezes i dyrektor generalny
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NASZ KODEKS



„GUIDING PRINCIPLES”,  
CZYLI WARTOŚCI FIRMOWE

JESTEŚMY JEDNYM ZESPOŁEM
Tworzymy jeden zespół pełen utalentowanych 
profesjonalistów. Wyróżniamy się jako jednostki,  
ale stanowimy również zgraną drużynę, która sobie 
pomaga, motywuje i wspiera we wspólnym dążeniu  
do celu. Chętnie dzielimy się informacjami i 
współpracujemy na rzecz realizacji wspólnej misji. 
Cenimy i akceptujemy różnorodność. Wierzymy w nasz 
produkt, naszą wartość, a także w siebie nawzajem.

JESTEŚMY TWÓRCZYMI WIZJONERAMI
Jesteśmy marzycielami. Jesteśmy innowacyjni  
i opowiadamy fascynujące historie. Ciekawość mamy 
we krwi. Napędza nas pasja, talent i pionierski duch. 
Tworzymy i realizujemy to, o czym inni tylko marzą. 
Potrafimy jak nikt opowiadać historie angażujące ludzi  
na całym świecie.

MAMY MOC SPRAWCZĄ
Podwijamy rękawy i ciężko pracujemy. Postępujemy  
w sposób jasny i zdecydowany. Bierzemy 
odpowiedzialność za uzyskane wyniki. 
Eksperymentujemy i podejmujemy ryzyko. Uczymy się na 
błędach. Głośno i dumnie świętujemy nasze zwycięstwa.

STAWIAMY ODBIORCÓW NA PIERWSZYM MIEJSCU
Oferujemy pasjonatom treści, które inspirują, informują 
i bawią. Cenimy naszych klientów i partnerów, zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych, oraz staramy się 
dostarczać niezwykłe doświadczenia.

DZIAŁAMY GLOBALNIE
Myślimy ambitnie, działamy globalnie. Wykorzystujemy 
skalę naszego biznesu do tworzenia wartości  
i dostarczania atrakcyjnych, prawdziwych treści widzom 
na całym świecie.

DZIAŁAMY SZYBKO I SKUTECZNIE
Łączymy elastyczność z szybkością i pewnością 
siebie. Wykorzystujemy szanse, jakie niosą zmiany. 
Dostosowujemy się do potrzeb naszych konsumentów, 
pracowników i firmy.

DZIAŁAMY ŚWIADOMIE
Inwestujemy w społeczności, w których żyjemy  
i pracujemy. Dbamy o nasze marki, widzów i świat, który 
nas otacza. Zawsze kieruje nami chęć czynienia dobra.

ROBIMY TO, CO SŁUSZNE
Działamy i podejmujemy decyzje w sposób uczciwy.  
W naszej pracy jesteśmy rzetelni, otwarci, szczerzy  
i przejrzyści. Działamy z odwagą i kwestionujemy  

status quo.

CEL I OGÓLNE INFORMACJE

Uczciwość jest ważna.

Prowadząc działalność w sposób etyczny, wysyłamy 
naszym odbiorcom, partnerom biznesowym, 
akcjonariuszom i innym interesariuszom przekaz,  
że mogą nam zaufać. Postępując właściwie, nie tylko 
chronimy naszą reputację, ale również pomagamy 
Discovery, Inc. („Discovery”) dynamicznie się rozwijać. 

W tym celu stworzyliśmy niniejszy kodeks etyki 
(„kodeks”). Zawiera on standardy dotyczące zapewnienia 
zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami  
i zasadami firmy, propagowania uczciwości i najwyższych 
standardów etycznych oraz pomagania nam w unikaniu 
nawet wrażenia niewłaściwego postępowania  

w działalności biznesowej.
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KOGO OBOWIĄZUJE NINIEJSZY KODEKS

Niniejszy kodeks obowiązuje wszystkich dyrektorów, 
członków zarządu, kadrę kierowniczą i pracowników 
firmy Discovery oraz jej spółek zależnych na całym 
świecie, w tym podlegających jej spółek joint venture. 
Obowiązuje wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność 
– zawsze wtedy, gdy ktoś reprezentuje Discovery.

Wszyscy odgrywamy ważną rolę w zapewnieniu, by firma 
Discovery prowadziła działalność biznesową w sposób 
etyczny na całym świecie. Pracownicy mają obowiązek:

• postępować uczciwie, zwłaszcza przy dokonywaniu 
trudnych wyborów;

• znać informacje zawarte w niniejszym kodeksie oraz 
zasady firmy i obowiązujące przepisy, zwracając 
szczególną uwagę na wymagania związane  
ze stanowiskiem i miejscem pracy;

• terminowo realizować wymagane szkolenia dla 
pracowników oraz być na bieżąco z aktualnymi 
standardami i oczekiwaniami;

• szukać wskazówek, gdy tylko napotkają sytuację,  
w której nie jest jasne, jak „postępować właściwie”;

• niezwłocznie zgłaszać wątpliwości dotyczące 
postępowania, które może być niezgodne z naszymi 
wartościami firmowymi, niniejszym kodeksem, 
zasadami lub przepisami prawa – nie wszczynać 
dochodzenia we własnym zakresie; 

• współpracować i mówić prawdę, uczestnicząc  
w śledztwie, audycie lub innym dochodzeniu.

 
Naruszenia niniejszego kodeksu, zasad firmy  
i/lub obowiązujących przepisów może narazić 
pracowników na postępowanie dyscyplinarne, które 
w najpoważniejszych przypadkach może obejmować 
odpowiedzialność za szkody finansowe i/lub 
rozwiązanie stosunku pracy; pracownicy mogą również 
zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. 

Partnerzy biznesowi – w tym sprzedawcy, dostawcy, 
konsultanci, przedstawiciele handlowi i pracownicy 
tymczasowi – stanowią przedłużenie Discovery 
i w związku z tym również od nich oczekuje się 
przestrzegania niniejszego kodeksu. W przypadku,  
gdy uznamy, że nasi partnerzy biznesowi nie spełnili 
naszych oczekiwań lub zobowiązań zawartych  

w umowach, podejmiemy odpowiednie kroki.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW  
I REGULACJI 

Zobowiązujemy się do pełnego przestrzegania 
wszystkich przepisów prawa i regulacji, które mają 
zastosowanie do naszej działalności. Jest to minimalny 
standard etycznego postępowania. Niniejszy kodeks 
określa również zasady firmy, wspiera wytyczne 
Discovery w zakresie właściwego postępowania  
lub odwołuje się do nich.

Nie da się przewidzieć każdej sytuacji, która może 
zaistnieć w trakcie prowadzenia działalności biznesowej, 
dlatego nasz kodeks wymienia również inne zasoby, 
dostępne w razie potrzeby. Polegamy na pracownikach, 
że będą kierować się właściwym osądem i w razie 
potrzeby szukać pomocy. Niniejszy Kodeks nie zastępuje 
innych, bardziej szczegółowych zasad Discovery  
ani lokalnych zasad właściwych dla miejsca pracy.

W szczególności, jeśli którykolwiek z zapisów niniejszego 
kodeksu jest sprzeczny z lokalnym prawem  
lub wymogiem, należy zwrócić się o poradę  
do kierownika działu HR lub compliance.
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DOKONYWANIE WŁAŚCIWEGO 
WYBORU – WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
ETYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Podjęcie właściwej decyzji nie zawsze jest łatwe. Może 
się zdarzyć, że pracownicy będą czuli presję, aby iść  
na skróty, lub nie będą mieli pewności, co robić. Powinni 
zawsze pamiętać, że gdy stoją w obliczu wyboru,  
nie są sami. Mają do dyspozycji pomocne zasoby.

STOISZ W OBLICZU TRUDNEJ DECYZJI? 

Zadaj sobie następujące pytania:

• Czy jest to zgodne z naszymi wartościami firmowymi 
(„guiding principles”), kodeksem etyki i naszymi 
zasadami?

• Czy jest to legalne?

• Czy czuł(a)bym się komfortowo, gdyby dowiedziało 
się o tym kierownictwo wyższego szczebla i inni 
pracownicy Discovery?

• Czy czuł(a)bym się komfortowo, gdyby dowiedziała  
się o tym moja rodzina i bliscy?

• Czy czuł(a)bym się komfortowo, gdyby moja 
decyzja lub działania zostały podane do wiadomości 
publicznej?

• Czy przynosi to korzyść reputacji firmy? Mojej 
reputacji?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek pytanie brzmi „Nie” lub 
„Nie wiem”, natychmiast zatrzymaj się i poproś o pomoc. 

Pamiętaj, że w każdej sytuacji i niezależnie od 

okoliczności zawsze warto poprosić o wsparcie. 

. 

POSTĘPUJ WŁAŚCIWIE
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PRZESTRZEGANIE 
LITERY I DUCHA 

PRAWA
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PRAKTYKI KSIĘGOWE

Wszystkie płatności i transakcje muszą być odpowiednio 

autoryzowane przez kierownictwo oraz zostać w pełni 

i dokładnie zapisane w księgach oraz rejestrach firmy, 

zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 

i ustanowionymi firmowymi zasadami księgowości. 

Discovery nie toleruje nieuczciwości, w tym prowadzenia 

dokumentacji w sposób niezgodny z prawdą.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI FIRMY 

Dokumenty powinny być usuwane wyłącznie zgodnie  

z obowiązującymi w Discovery zasadami 

przechowywania dokumentacji i nigdy nie powinny 

być niszczone ani ukrywane. Nie wolno ukrywać 

niewłaściwego postępowania ani pozwalać na to 

innym. Nie wolno niszczyć dokumentów w reakcji 

lub w oczekiwaniu na dochodzenie, audyt lub proces 

sądowy. W przypadku jakichkolwiek pytań lub 

wątpliwości dotyczących przechowywania lub niszczenia 

dokumentacji firmy należy poprosić o pomoc.

Co zrobić w takiej sytuacji? Po podróży służbowej 
za granicę spędziłem kilka dodatkowych dni  

w regionie na zwiedzaniu. Jakie koszty pokrywa 
Discovery, a za co muszę zapłacić?

Koszty podróży służbowych są pokrywane przez 

firmę, ale wydatki poniesione podczas zwiedzania 

leżą po twojej stronie. Dlatego jeśli po podróży służbowej 

zostaniesz w tym samym hotelu, musisz odpowiednio 

podzielić rachunek, aby wydatki Discovery były dokładnie 

odzwierciedlone w dokumentacji firmy.

30 czerwca sfinalizowałam dla Discovery 
wielomilionową transakcję. Czy może ona być 

zaliczona na poczet celów dotyczących przychodów  
za drugi kwartał?

To zależy od warunków umowy, dlatego w celu 

ustalenia odpowiedniej kwalifikacji przychodów 

musisz skontaktować się z działem finansów.

Na koniec ostatniego kwartału, kiedy wygasłyby 
określone środki budżetowe, kierownik poprosił 

mnie o zarejestrowanie dodatkowych wydatków, mimo 
że nie otrzymałem faktur od naszego dostawcy, a praca 
jeszcze się nie rozpoczęła. Zgodziłem się, ponieważ 
wszyscy byliśmy pewni, że prace rozpoczną się  
i zakończą w następnym kwartale. Teraz zastanawiam 
się, czy dobrze zrobiłem.

Nie, nie należało tego robić. Koszty muszą 

być rejestrowane w okresie, w którym zostały 

poniesione. W dniu zarejestrowania transakcji prace nie 

zostały rozpoczęte oraz nie poniesiono kosztów. Było to 

zatem błędne odzwierciedlenie faktów, które w zależności 

od okoliczności może stanowić nadużycie finansowe.  

 
UWAŻAJ NA:

• Wnioski o płatność bez dokumentacji 
uzupełniającej lub w jakikolwiek sposób niezgodne 
z dokumentacją uzupełniającą. 

• Nieujawnione lub niezarejestrowane fundusze  
bądź aktywa. 

• Fałszywe lub wprowadzające w błąd zapisy  
lub pominięcia w dokumentacji firmy.
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PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich 
obowiązujących przepisów antykorupcyjnych. Nie 
oferujemy ani nie przyjmujemy łapówek; staramy się,  
by nasze prezenty i oferty rozrywki nie były nadmierne 
i nie sprawiały wrażenia łapówek. Dotyczy to w równym 
stopniu każdej osoby fizycznej, co spółki reprezentującej 
Discovery. Należy ostrożnie wybierać pośredników  
i nie prosić o zrobienie czegoś, czego nie wolno zrobić 
samemu.

Łapówka to oferowanie, wręczanie, otrzymywanie czegoś 
wartościowego lub zabieganie o coś wartościowego  
w celu wywarcia wpływu na osąd lub zachowanie innej 
osoby. Łapówki mogą przybierać formę pieniędzy, 
prezentów, pożyczek, drobnych gratyfikacji lub płatności 
„ułatwiających”, darowizn na cele charytatywne, usług  
i przysług.

Współpracuję z zagranicznym agentem 
w związku z naszą działalnością w innym 

kraju. Podejrzewam, że część pieniędzy, które 
płacimy agentowi, jest przeznaczana na łapówki dla 
urzędników państwowych. Co powinienem zrobić? 

Sprawę tę należy zgłosić do compliance w celu 
przeprowadzenia dochodzenia. Gdyby rzeczywiście 

doszło do przekazywania łapówki, a my zaniechalibyśmy 
działania, odpowiedzialność możesz ponieść zarówno ty, 
jak i Discovery. W niektórych krajach badanie tego rodzaju 
spraw może być trudne z powodów kulturowych, ale każdy 
agent prowadzący z nami interesy musi działać zgodnie  
z naszymi standardami etycznymi. 

Co zrobić w takiej sytuacji? Zajmuję się sprzedażą 
i często zabieram potencjalnych klientów na 

kolację. Ostatnio potencjalny klient zapytał, czy mam 
dostęp do biletów na koncert Taylor Swift. Nie mam,  
ale na pewno mogłabym kupić je w Internecie.  
Powinnam to zrobić?

Trudno powiedzieć. Zasady antykorupcyjne 
Discovery zawierają limity dotyczące tego, ile 

można wydać na prezenty i oferty rozrywki. Jeśli bilety 
na koncert mieszczą się w tych limitach, a prezent 
jest autentyczną próbą legalnego pogłębiania relacji 
biznesowych, takie działanie może być dopuszczalne, 
ale najbezpieczniej skonsultować się z compliance 
w celu upewnienia się, że nie pojawia się tu wrażenie 
niewłaściwego zachowania. 
 

KONFLIKTY INTERESÓW

Ważne jest, aby unikać wszelkich konfliktów interesów, 
jak również wrażenia konfliktu interesów. Dotyczy to 
w równym stopniu każdej osoby fizycznej, jak i spółki 
reprezentującej Discovery, dlatego trzeba zachować 
należytą staranność przed nawiązaniem współpracy  
z nowymi partnerami biznesowymi.

Konflikty interesów zdarzają się zazwyczaj, gdy 
podejmuje się działania lub prowadzi interesy 
utrudniające obiektywne i skuteczne wykonywanie pracy. 
Mogą one obejmować:

• posiadanie drugiej pracy (również na czarno);

• zasiadanie w zarządzie innej firmy, za wynagrodzeniem 
lub bez wynagrodzenia;

• posiadanie interesu finansowego w firmie 
konkurencyjnej lub w podmiocie prowadzącym interesy 
z Discovery;

• przyjmowanie hojnych prezentów lub zaproszeń  
od potencjalnego dostawcy lub dostawcy, którego 
umowa jest w trakcie negocjacji;

• wybór dostawcy z powodu osobistych relacji  
z pracownikiem tego dostawcy;

• umawianie się na randki z bliskim współpracownikiem;

• zatrudnianie członka rodziny; 

• wykorzystywanie informacji uzyskanych w ramach 
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pracy w Discovery w celu uzyskania korzyści dla siebie 
lub kogokolwiek innego.

Pamiętaj, aby w każdej sytuacji mogącej prowadzić do 
konfliktu interesów lub powstania wrażenia konfliktu 
skonsultować się z kierownikiem działu HR albo  
z compliance.

Co zrobić w takiej sytuacji? Właśnie zostałam 
zaproszona do zarządu cyfrowego startupu. 

Uznano mnie za idealną kandydatkę m.in. dlatego,  
że otworzyłabym założycielom drzwi do Discovery.  
Czy mogę przyjąć tę propozycję?

Być może. Powiązania zewnętrzne nie zawsze są 
problemem, ale nie mogą kolidować  

z wykonywaniem naszych zadań w Discovery i nie mogą 
dotyczyć konkurencji Discovery. Musimy być szczególnie 
ostrożni, gdy organizacja jest obecnym lub potencjalnym 
partnerem biznesowym Discovery. Przed dołączeniem  
do jakiegokolwiek zarządu, zarówno dla zysku, jak  
i bez wynagrodzenia lub podjęciem pracy na zewnątrz, 
należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi konfliktów 
interesów i uzyskać zgodę compliance.

Co zrobić w takiej sytuacji? Dwoje moich 
współpracowników zaczęło umawiać się ze sobą 

na randki. Czy jest to problem?

Być może. Pracownik nie może być kierownikiem, 
przełożonym ani w żaden inny sposób nadzorować 

współpracownika, z którym pozostaje w związku 
uczuciowym lub seksualnym. Skontaktuj się  
z kierownikiem działu HR, aby upewnić się, że to, co 
dzieje się w twoim dziale, zostało zweryfikowane. 
 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 
BIZNESOWEJ ZA GRANICĄ

Jesteśmy firmą globalną i prowadzimy działalność 
na całym świecie. Aby utrzymać i umocnić naszą 

pozycję na arenie międzynarodowej, musimy ściśle 
przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
regulujących import, eksport i powrotny wywóz, w tym 
wszelkich obowiązujących sankcji, które zabraniają nam 
prowadzenia interesów w niektórych krajach bądź  
z określonymi firmami lub osobami. Wszelkie naruszenia 
tych przepisów i sankcji, nawet z powodu niewiedzy, 
mogą mieć szkodliwe i długotrwałe skutki dla naszej 
działalności, dlatego musimy starannie dobierać 
partnerów, a w pewnych okolicznościach dokonać oceny, 
czy wolno nam nawiązać współpracę z daną stroną 
trzecią, a nawet prowadzić działalność w danym kraju. 

Jeśli do obowiązków pracownika należy eksportowanie 
aktywów, przyjmowanie aktywów importowanych 
lub nadzorowanie innych osób działających w imieniu 
Discovery, powinien on upewnić się, że zna wszystkie 
obowiązujące wymagania i przestrzega ich. Wszelkie 
pytania dotyczące importu lub eksportu naszych 
aktywów należy kierować do compliance.

Co zrobić w takiej sytuacji? Pracuję dla jednego 
z kanałów Discovery i właśnie wpadliśmy na 

pomysł świetnego programu, który obejmowałby zdjęcia 
w krajach tradycyjnie uznawanych za niedostępne, 
takich jak Kuba, Iran czy Korea Północna. Czy możemy 
przystąpić do jego realizacji?

Być może. Status sankcji Stanów Zjednoczonych 
wobec innych krajów zależy od zmian  

w amerykańskiej polityce zagranicznej, ponadto inne 
kraje, w których mamy duże biura, mają własne cele 
polityki zagranicznej. Zapoznaj się z firmowymi zasadami 
dotyczącymi sankcji, gdzie znajduje się aktualna lista 
krajów objętych sankcjami. Następnie skontaktuj się 
z compliance, aby uzyskać wskazówki, w jaki sposób 
zapewnić zgodność z wszelkimi obowiązującymi 
systemami sankcji, które mogą mieć zastosowanie.  
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UCZCIWA KONKURENCJA

Wierzymy w wolną i otwartą konkurencję.  
Nie angażujemy się w niewłaściwe praktyki, które mogą 
ograniczać konkurencję lub mieć na celu uzyskanie 
przewagi konkurencyjnej poprzez nieetyczne lub 
nielegalne praktyki biznesowe. Przepisy antymonopolowe 
i dotyczące konkurencji są skomplikowane, a wymagania 
w zakresie zgodności mogą się różnić w zależności od 
okoliczności, dlatego w przypadku wątpliwości co do 
właściwego postępowania należy zwrócić się o pomoc.
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POSTĘPUJ WŁAŚCIWIE

Otrzymałem informację o cenach od jednego  
z naszych konkurentów. Co powinienem zrobić?

Należy bezzwłocznie, przed podjęciem jakichkolwiek 
dalszych działań, skontaktować się z compliance. 

Ważne jest, aby od momentu otrzymania takich informacji 
wykazywać szacunek dla przepisów antymonopolowych 
i dotyczących konkurencji oraz jasno pokazywać, że tego 
samego oczekujemy od innych. Wymaga to podjęcia 
odpowiednich działań, które mogą być określane wyłącznie 

na zasadzie jednostkowych przypadków.

WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI 
POUFNYCH W OBROCIE PAPIERAMI 
WARTOŚCIOWYMI

W toku prowadzenia działalności biznesowej pracownicy 
mogą zetknąć się z poufnymi informacjami na temat 
Discovery lub innych spółek giełdowych, które nie są 
dostępne publicznie. Nie wolno udostępniać istotnych 
informacji niepublicznych innym osobom, w tym 
współpracownikom (chyba że jest to niezbędne do 
prowadzenia działalności związanej z Discovery), 
znajomym i rodzinie. Kupno lub sprzedaż akcji spółki 
notowanej na giełdzie w przypadku dysponowania 
istotnymi informacjami niepublicznymi lub przekazywanie 
takich informacji innym osobom, które następnie kupują  
lub sprzedają akcje („podpowiadanie”), jest zabronione  
na mocy różnych przepisów. Nawet przypadkowe rozmowy 
mogą być postrzegane jako nielegalne przekazywanie 
informacji poufnych.

Istotne informacje to rodzaj informacji, które rozsądny 
inwestor wziąłby pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
o zakupie lub sprzedaży akcji. Do przykładów istotnych 
informacji na temat firmy mogą należeć:

• przejęcia, przedsięwzięcia joint venture i inne istotne 
transakcje;

• pozyskanie lub utrata znaczącego dystrybutora bądź 
odnowienie ważnej umowy dystrybucyjnej; 

• Unikaj poniższych działań i jeśli widzisz lub 
podejrzewasz, że ktoś tak postępuje, zgłoś ten 
fakt:

- przekazywanie konkurencji wrażliwych  
z punktu widzenia konkurencyjności 
informacji dotyczących naszej firmy;

- przekazywanie konkurencji wrażliwych  
z punktu widzenia konkurencyjności 
informacji dotyczących partnerów 
biznesowych lub innych stron trzecich;

- uzyskiwanie lub próby uzyskania 
niepublicznych informacji o konkurencji  
od nowych pracowników lub kandydatów  
do pracy; 

- przyjmowanie informacji o konkurencji, 
gdy nie ma pewności, czy są one chronione 
na mocy umowy o poufności bądź zasad 
poufności lub jako tajemnica handlowa.

• Nie wolno rozmawiać z konkurencją  
o zatrudnianiu nowych pracowników, ustalaniu 
cen, ubieganiu się o prawa, negocjacjach  
ze wspólnymi partnerami ani podziale klientów, 
dostawców lub rynków.

Q:

A:



• opracowanie nowego ważnego programu  
lub produktu;

• znaczne rozszerzenie lub ograniczenie działalności;

• zmiany w strategicznym kierunku rozwoju, np. wejście 
na nowe rynki; 

• zmiany w kadrze kierowniczej wyższego szczebla  
lub na stanowiskach zarządczych; 

• poważny proces sądowy

W przypadku niektórych pracowników obowiązuje okres 
zakazu dokonywania transakcji, w którym nie mogą 
kupować ani sprzedawać akcji Discovery. Pracownicy 
objęci tym ograniczeniem otrzymają powiadomienie 
pocztą e-mail.

Co zrobić w takiej sytuacji? Chciałabym sprzedać 
posiadane akcje Discovery, ale wiceprezes 

powiedział mi w zaufaniu, że z końcem roku odchodzi  
z firmy. Czy mogę dokonać sprzedaży?

Prawdopodobnie nie. Jeśli plany wiceprezesa nie są 
jeszcze publicznie dostępne, możesz mieć dostęp 

do istotnych informacji niepublicznych. Skonsultuj się  
z pionem prawnym, aby upewnić się, że nieświadomie nie 
naruszysz zakazu wykorzystywania informacji poufnych  
w obrocie papierami wartościowymi.

POSTĘPUJ WŁAŚCIWIE

• Nie kupuj ani nie sprzedawaj akcji żadnej spółki, 
jeśli posiadasz istotne niepubliczne informacje  
o tej spółce.

• Traktuj istotne informacje niepubliczne jako poufne 
i chroń je przed przypadkowym ujawnieniem. 

• Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące 
wykorzystywania informacji poufnych w obrocie 
papierami wartościowymi omawiaj z pionem 
prawnym.

POSTĘPUJ WŁAŚCIWIE

• Zgłaszaj wszelkie podejrzenia lub dowody łamania 
praw człowieka w naszej działalności  
lub w działalności naszych dostawców.

• Pamiętaj, że szacunek dla godności ludzkiej 
zaczyna się od naszych codziennych interakcji 
ze sobą nawzajem i wszystkimi naszymi 
interesariuszami. Obejmuje to promowanie 
różnorodności, dostosowywanie się do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz wypełnianie naszych 
obowiązków w celu ochrony praw wszystkich osób, 
z którymi prowadzimy interesy.

NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTYWANIE 
FUNDUSZY I NADUŻYCIA FINANSOWE

Finansowanie terroryzmu, pranie brudnych pieniędzy, 
uchylanie się od płacenia podatków i innego rodzaju 
nadużycia finansowe to globalne problemy o daleko 
idących i poważnych konsekwencjach. Zaangażowanie 
w takie działania może podważyć naszą uczciwość, 
zaszkodzić naszej reputacji i narazić naszą firmę  
i zaangażowane osoby na surowe sankcje. Wszelkie 
podejrzane transakcje i działania finansowe należy 
zgłaszać do compliance oraz, jeśli jest to wymagane na 
mocy przepisów, do odpowiednich agencji rządowych. 

Pranie brudnych pieniędzy to proces przekształcania 
środków, które zostały pozyskane nielegalnie, w taki 
sposób, aby sprawiały wrażenie legalnych (nie ogranicza 
się to do transakcji gotówkowych).

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

Prowadzimy działalność z poszanowaniem praw 
człowieka i godności wszystkich osób oraz 
przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów, 
które promują i chronią prawa człowieka oraz zakazują 
niewolnictwa i handlu ludźmi.

Q:

A:
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OCHRONA 
NASZYCH ZASOBÓW

14



POSTĘPUJ WŁAŚCIWIE

• Prawidłowo oznaczaj informacje poufne,  
aby wskazać, w jaki sposób należy z nimi 
postępować, rozpowszechniać je i niszczyć.

• Nie ujawniaj informacji poufnych bez zgody.

• Nie omawiaj informacji poufnych w miejscach,  
w których inni mogą je podsłuchać, na przykład 
w windach, holach, restauracjach, pociągach lub 
samolotach albo podczas korzystania z telefonów 
komórkowych lub komputerów publicznych.

• W razie wątpliwości dotyczących traktowania 
informacji poufnych osób trzecich, poproś  
o wskazówki.

• Nie używaj materiałów oznaczonych znakiem 
towarowym lub materiałów chronionych prawem 
autorskim bez zgody właściciela. Korzystaj  
z oprogramowania wyłącznie zgodnie  
z odpowiednimi licencjami.

• Nie wykorzystuj własności intelektualnej Discovery 
w sposób, który może dyskredytować lub osłabiać 
firmę Discovery bądź jej podmioty powiązane, nie 
wykorzystuj także własności intelektualnej osób 
trzecich w sposób dyskredytujący.

• Nie wykorzystuj informacji poufnych lub własności 
intelektualnej Discovery do użytku osobistego.
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INFORMACJE POUFNE  
I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Discovery przeznacza znaczne środki na rozwój  
i licencjonowanie kreatywnych treści oraz innowacyjne 
działania na wielu platformach. Każdy z nas musi 
zachować czujność i chronić poufne informacje oraz 
własność intelektualną Discovery. Oznacza to dbanie 
o bezpieczeństwo tych informacji, udostępnianie ich 
tylko osobom, które mają potrzebę ich poznania w toku 
wykonywanej pracy i wykorzystywanie ich wyłącznie  
do autoryzowanych celów. Analogicznie musimy 
szanować informacje poufne i prawa własności 
intelektualnej osób trzecich.

Należy pamiętać, że obowiązek ochrony poufnych 
informacji i własności intelektualnej trwa nawet po 
zakończeniu zatrudnienia w firmie.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Tworzenie własności intelektualnej oraz ochrona naszych 
praw własności intelektualnej i informacji zastrzeżonych 
są podstawą naszej działalności. Cała praca wykonywana 
w ramach zwykłego zatrudnienia jest własnością 
intelektualną firmy.

Przykładami naszych informacji poufnych i/lub własności 
intelektualnej są:

• pomysły na programy, tytuły programów i same 
programy;

• nasze marki i logo oraz znaki towarowe i/lub prawa 
autorskie do nich (np. Discovery i logo kuli ziemskiej, 
nazwy sieci itp.);

• plany biznesowe i marketingowe;

• inicjatywy firmy (istniejące, planowane, proponowane 
lub opracowywane);

• tajemnice handlowe, informacje zastrzeżone i odkrycia;

• metody, know-how i techniki;

• systemy, oprogramowanie i technologie;

• inne prawa autorskie, znaki towarowe i patenty.

Poproś o wskazówki w przypadku jakichkolwiek pytań 
dotyczących możliwości korzystania z własności 
intelektualnej Discovery i/lub własności intelektualnej 
osób trzecich lub otrzymania jakichkolwiek oświadczeń 
bądź pytań od osób trzecich na temat: (1) zakresu 
praw własności intelektualnej Discovery, (2) możliwości 
zastosowania praw własności intelektualnej Discovery 
do produktów lub usług innej firmy lub (3) możliwości 
zastosowania praw własności intelektualnej strony 
trzeciej do praw własności intelektualnej, produktów  
lub usług Discovery. 

Po uzyskaniu wiedzy na temat istotnego naruszenia praw 
własności intelektualnej Discovery należy skontaktować 
się z działem prawnym.



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanujemy dane osobowe innych osób. Pracownicy  
mają obowiązek przestrzegać naszych zasad  
i wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie 
gromadzenia, uzyskiwania dostępu, wykorzystywania, 
przechowywania, udostępniania i usuwania danych 
osobowych, w szczególności informacji wrażliwych. 
Pracownicy muszą upewnić się, że wiedzą jakie 
informacje uważa się za dane osobowe i wykorzystywać 
je – oraz udostępniać innym osobom – tylko  
w uzasadnionych celach biznesowych.  

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby 
możliwej do zidentyfikowania, takie jak dane kontaktowe 
(np. numer telefonu, adres e-mail) lub data urodzenia. 
Niektóre rodzaje danych osobowych uważane są za 
szczególnie wrażliwe. Są to m.in. informacje finansowe, 
informacje zdrowotne, numery dokumentów tożsamości 
oraz informacje o dzieciach (w Europie informacje 
wrażliwe obejmują również takie cechy osobowe, jak 
rasa/pochodzenie etniczne i wyznanie).
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Wydaje mi się, że mogłem wysłać dane osobowe 
do kogoś, kto nie powinien ich otrzymać.  

Co powinienem zrobić?

Niezwłocznie wyślij wiadomość e-mail na adres 
databreach@discovery.com, uwzględniając 

informację, czy ta osoba jest pracownikiem Discovery.

KOMUNIKACJA Z OPINIĄ PUBLICZNĄ

Zobowiązujemy się do prowadzenia uczciwej, 
profesjonalnej i zgodnej z prawem komunikacji 
wewnętrznej i publicznej oraz uznajemy potrzebę 
spójnego wypowiadania się w oświadczeniach na temat 
firmy lub podczas informowania opinii publicznej.  
Z tego powodu ważne jest, aby w imieniu Discovery 
wypowiadały się tylko osoby upoważnione. Komunikację 
z mediami, inwestorami, analitykami giełdowymi i innymi 
członkami społeczności finansowej należy kierować  
do działu komunikacji korporacyjnej i/lub działu relacji  

z inwestorami. 

• Wysyłanie informacji wrażliwych do drukarek bez 
nadzoru lub wysyłanie ich poza firmę w sposób 
niezabezpieczony.

• Niezadbanie o zniszczenie lub bezpieczne 
usunięcie danych osobowych.

• Korzystanie z „bezpłatnego” lub indywidualnie 
zakupionego hostingu internetowego, usług 
współpracy lub usług w chmurze, które mogą 
narazić dane osobowe na ryzyko — pamiętaj,  
aby korzystać z pozyskanych i zatwierdzonych 
przez firmę platform w chmurze, takich jak Box.

UWAŻAJ NA POSTĘPUJ WŁAŚCIWIE

• Bez uprzedniej zgody działu komunikacji 
korporacyjnej nie wypowiadaj się publicznie  
(np. podczas zebrania) o Discovery ani nie  
pisz artykułów o swojej pracy w Discovery  
do czasopism branżowych.

• Bez uprzedniej zgody działu komunikacji 
korporacyjnej nie udzielaj „nieoficjalnych” 
wywiadów dziennikarzom lub analitykom, którzy 
proszą Cię o informacje na temat Discovery lub 
naszych partnerów biznesowych.

• Unikaj pokusy używania stanowiska służbowego 
lub powiązań zawodowych poza pracą na rzecz 
Discovery bez wyraźnego zaznaczenia, że ma to 
na celu wyłącznie identyfikację.

Q:
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• Lobbing. Interakcje z urzędnikami państwowymi 
lub organami regulacyjnymi, które mogą być 
postrzegane jako lobbing, należy z wyprzedzeniem 
omówić i skoordynować z liderem działu relacji  
z władzami publicznymi w danym kraju lub regionie.

• Naciski. Nie należy wywierać na innego 
pracownika nacisków, aby finansował lub wspierał 
jakiegokolwiek kandydata bądź partię polityczną 
albo działał w opozycji wobec nich.

• Niewłaściwy wpływ. Należy unikać nawet 
wrażenia przekazywania datków politycznych lub 
charytatywnych w celu uzyskania przychylności  
lub w celu wywarcia niewłaściwego wpływu.

• Konflikty interesów. Ubieganie się o stanowisko 
polityczne lub zajmowanie go nie może powodować 
konfliktu interesów z obowiązkami pracownika  
w Discovery ani stwarzać takiego wrażenia.

UWAŻAJ NA

PEŁNE, RZETELNE I TERMINOWE  

UJAWNIANIE INFORMACJI
Jako spółka publiczna zobowiązujemy się do wypełniania 
obowiązku pełnego, rzetelnego i terminowego ujawniania 
informacji we wszystkich raportach i dokumentach 
opisujących nasze wyniki biznesowe i finansowe oraz  
w innej komunikacji publicznej. 

Co zrobić w takiej sytuacji? Właśnie zostałem 
poproszony przez dostawcę o wystąpienie na dorocznej 
konferencji na temat doświadczeń Discovery we 
wdrażaniu nowego systemu dostawcy i pracy w tym 
systemie. Jest on nawet skłonny zapłacić za mój przelot 
i pokój hotelowy, więc Discovery nie poniesie żadnych 
kosztów. Czy mogę to zrobić?

Być może. To zależy od tego, o czym konkretnie 
zamierzasz mówić i jaki jest obecny status powiązania 
Discovery z tym dostawcą. Przed przyjęciem propozycji 
skontaktuj się z compliance, aby rozważyć wszystkie 
potencjalne pułapki. Po uzyskaniu zgody na udział 
może zajść konieczność ustalenia z działem komunikacji 
korporacyjnej tematów przemówienia. Aby uniknąć 
pojawienia się konfliktu interesów, do zapłacenia za twoją 
podróż może być zobowiązany twój dział.

KORZYSTANIE Z MEDIÓW 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Media społecznościowe stały się ważną częścią 
życia codziennego zarówno dla osób prywatnych, 
jak i dla przedsiębiorstw. Osoby aktywne w mediach 
społecznościowych lub Internecie nie mogą sprawiać 
wrażenia, że wypowiadają się w imieniu Discovery. 
Ponadto, w przypadku publikowania informacji  
o Discovery lub o działaniach firmy, należy ostrożnie 
korzystać z własności intelektualnej Discovery lub 
jakiejkolwiek strony trzeciej, nie ukrywać faktu, że jest się 
pracownikiem Discovery, oraz zamieszczać zastrzeżenie 
wyjaśniające, że wpisy pracownika mają charakter 
osobisty i nie reprezentują perspektywy firmy.

17

Nie wolno publikować ani udostępniać niepublicznych 
informacji na temat Discovery, nawet jeśli zamiarem 
pracownika jest „uściślenie pewnych kwestii”. Wpis 
pracownika może zostać błędnie zinterpretowany, 
wzbudzić fałszywe pogłoski, być nieprecyzyjny lub 
mylący. Zamiast tego należy skontaktować się  

z komunikacją korporacyjną.

AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA

Pracownicy mają prawo do dobrowolnego udziału 
w procesie politycznym, w tym do wspierania 
działalności politycznej. Należy jednak zawsze wyraźnie 
zaznaczyć, że osobiste poglądy i działania pracownika 
nie są poglądami i działaniami Discovery. Nie wolno 
wykorzystywać funduszy lub zasobów firmy do 
jakichkolwiek celów politycznych bez odpowiedniego 
upoważnienia.

Q:

A:
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ZASOBY FIRMY

Każdy z nas przy wykonywaniu zadań polega na 
zasobach firmy. Ponosimy osobistą odpowiedzialność 
za ich zabezpieczenie i ochronę przed kradzieżą, 
oszustwami, marnotrawstwem i niewłaściwym 
wykorzystaniem. Zasoby te obejmują fundusze, obiekty, 
sprzęt, sieci, systemy informatyczne (w tym pocztę 
e-mail i pocztę głosową) oraz materiały eksploatacyjne.

Należy unikać wykorzystywania tych zasobów do celów 
prywatnych, ale tam, gdzie jest to dozwolone, należy 
ograniczyć to wykorzystanie do minimum, tak aby nie 
wywierało negatywnego wpływu na wydajność  
i środowisko pracy.

Co zrobić w takiej sytuacji? W mojej okolicy są 
biura i stanowiska, które stoją puste od dłuższego 

czasu. W środku znajdują się telewizory, których firma 
na pewno nie potrzebuje. Czy mogę je zabrać? Jestem 
wolontariuszem w organizacji charytatywnej, której 
można by je przekazać.

Nie. Firma stosuje proces utylizacji starych  
i/lub nieużywanych urządzeń oraz mebli zgodnie 

z obowiązującymi przepisami podatkowymi i innymi 
wytycznymi prawnymi. Od czasu do czasu pojawia się 
możliwość zakupu takich przedmiotów z rabatem,  
o czym zostaną poinformowani wszyscy pracownicy.  

Co zrobić w takiej sytuacji? Podczas podróży 
służbowej z pokoju hotelowego skradziono mi 

teczkę, gdzie znajdował się zarówno służbowy laptop, 
jak i telefon komórkowy. Co powinienem zrobić?

Natychmiast zgłoś kradzież do działu wsparcia IT  
w TechKnow Bar lub na stronie Ask Discovery.  

Wyślij także wiadomość e-mail na adres:  
databreach@discovery.com.

POSTĘPUJ WŁAŚCIWIE

• Nigdy nie używaj zasobów Discovery do działań, 
które są niewłaściwe lub nielegalne. 

• Korzystaj z firmowej karty kredytowej tylko  
w dozwolonych celach.

• Dbaj o odpowiednie korzystanie z naszych 
urządzeń, sieci i systemów informatycznych:

- Nie używaj ich do tworzenia, przechowywania 
ani wysyłania pirackich treści lub treści, które 
inne osoby mogą uznać za obraźliwe.

- Nie udostępniaj haseł ani nie pozwalaj  
na używanie ich innym osobom, w tym 
znajomym i rodzinie.

- Zachowaj ostrożność, klikając hiperłącza lub 
odpowiadając na żądania osób z zewnątrz  
lub nieznanych.

• Nie pozostawiaj urządzeń zawierających 
informacje firmowe bez nadzoru oraz nie uzyskuj 
dostępu do poufnych informacji firmowych przy 
użyciu niezabezpieczonego połączenia.

Q:

Q:

Q:

A:

A:

A:

Co zrobić w takiej sytuacji? Dostałem niedawno 
dziwną wiadomość e-mail od nieznanego 

nadawcy, która zawierała załącznik i łącze.  
Co powinienem zrobić?

Kliknij przycisk „Report phishing” (Zgłoś próbę 
wyłudzenia informacji) na pasku menu firmowej 

poczty e-mail Discovery lub wyślij wiadomość e-mail  
na adres caughtaphish@discovery.com.



PROMOWANIE 
BEZPIECZNEGO 
I PEŁNEGO SZACUNKU 
MIEJSCA PRACY
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POSTĘPUJ WŁAŚCIWIE

• Przestrzegaj naszych zasad dotyczących nękania 
w celu promowania bezpiecznego, etycznego  
i profesjonalnego miejsca pracy.

• Pomagaj innym, kiedy zachowanie 
współpracowników sprawia, że czują się 
niekomfortowo.

• Nigdy nie toleruj molestowania seksualnego, 
w tym próśb o względy seksualne lub innych 
niepożądanych zachowań werbalnych  
lub fizycznych o charakterze seksualnym.

• Wykazuj się profesjonalizmem. Nie odwiedzaj 
nieodpowiednich stron internetowych ani nie 
wyświetlaj zdjęć o treści seksualnej lub obraźliwej.

• Zgłaszaj wszelkie przypadki nękania i zastraszania 
kierownikowi działu zasobów ludzkich

RÓŻNORODNOŚĆ, RÓWNOŚĆ SZANS  
I BRAK DYSKRYMINACJI

Discovery pomaga łączyć pracowników z różnych 
środowisk i kultur oraz dysponujących różnymi 
umiejętnościami. Połączenie tak ogromnego bogactwa 
talentów i zasobów tworzy zróżnicowane i dynamiczne 
zespoły, dzięki którym konsekwentnie osiągamy 
doskonałe wyniki.

Uważamy, że pracownicy, kandydaci do pracy i partnerzy 
biznesowi powinni być oceniani na podstawie kwalifikacji, 
wykazywanych umiejętności i osiągnięć. Popieramy 
przepisy zakazujące dyskryminacji ze względu na 
chronione cechy, takie jak wiek, płeć, informacje 
genetyczne, stan zdrowia, rasa, kolor skóry, religia, 
obywatelstwo lub narodowość, tożsamość lub ekspresja 
płciowa, orientacja seksualna, niepełnosprawność, 
stan cywilny, informacje dotyczące służby wojskowej 
lub status weterana. Zapewniamy odpowiednie 
udogodnienia dla wykwalifikowanych osób z rozpoznaną 
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niepełnosprawnością.

ŚRODOWISKO PRACY WOLNE  
OD NĘKANIA

Discovery dąży do stworzenia środowiska pracy, 
które promuje szacunek. Nie tolerujemy nękania ani 
innych obraźliwych zachowań — wszelkie niepożądane 
zachowania są niedopuszczalne. 

Nękanie to niepożądane zachowanie werbalne 
lub fizyczne wobec osoby, odnoszące się do cech 
chronionych, naruszające jej godność, zakłócające pracę 
lub tworzące onieśmielające, nieprzyjazne, obraźliwe 
lub wrogie środowisko pracy. Często spotykaną formą 
nękania jest molestowanie seksualne, które zasadniczo 
występuje, gdy:

• niepożądane działania, takie jak prośba o randkę bądź 
względy seksualne lub inne podobne zachowania 
o charakterze seksualnym stają się warunkiem 
zatrudnienia lub są wykorzystywane jako podstawa  
do podejmowania decyzji o zatrudnieniu; 

• niepożądane zaloty seksualne, niestosowne żarty 
lub inne obraźliwe zachowania słowne lub fizyczne 
o charakterze seksualnym tworzą zastraszające, 
obraźliwe lub wrogie środowisko pracy.

Co zrobić w takiej sytuacji? W drugim dniu 
spotkania kolega co chwila obejmował koleżankę, 

która wyglądała na wyraźnie zirytowaną. Następnego 
dnia zobaczyłem ich w jej biurze — kolega stał tuż za nią, 
gdy pracowała na komputerze, a koleżanka sprawiała 
wrażenie bardzo skrępowanej i zdenerwowanej.  
Co powinienem zrobić?

Jeśli możesz swobodnie porozmawiać o tym, co 
zaobserwowałeś z którymś ze współpracowników, 

zrób to. Możesz również porozmawiać z kierownikiem 
działu HR na temat obu incydentów, aby firma mogła 
określić i podjąć odpowiednie dalsze kroki.

Q:

A:



BEZPIECZNE I ZDROWE  
ŚRODOWISKO PRACY

Zapewnienie bezpieczeństwa jest integralną częścią 

wszystkiego, co robimy. Każdy z nas ma obowiązek 

działać w taki sposób, aby chronić siebie i innych. 

Należy niezwłocznie zgłaszać sytuacje mogące stanowić 

zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska, 

bez obawy przed odwetem.

NADUŻYWANIE ALKOHOLU I SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH

W czasie pracy lub prowadzenia działalności biznesowej 

w imieniu firmy należy zawsze być gotowym do 

wykonywania swoich obowiązków zawodowych.  

Nie należy używać, posiadać ani pozostawać pod 

POSTĘPUJ WŁAŚCIWIE

• Przestrzegaj zasad i praktyk w zakresie 
bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, 
które mają zastosowanie do twojej pracy.

• Stanowiska pracy, korytarze i inne obszary 
robocze powinny być wolne od przeszkód, 
przewodów i innych potencjalnych zagrożeń.

• Niezwłocznie powiadamiaj przełożonego  
lub kierownika działu HR o każdym 
niebezpiecznym sprzęcie lub sytuacji mogącej 
stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa 
lub środowiska. Jako pracownik masz prawo  
i obowiązek zaprzestania pracy, jeśli uważasz,  
że twoje bezpieczeństwo jest zagrożone

wpływem narkotyków lub innych substancji, które 

mogłyby zakłócić bezpieczne i efektywne środowisko 

pracy bądź zaszkodzić reputacji naszej firmy. 

PRZEMOC W MIEJSCU PRACY

W Discovery nie ma miejsca dla jakiejkolwiek przemocy. 

Nie będziemy tolerować:

• zastraszającego lub wrogiego zachowania;

• powodowania lub grożenia spowodowaniem obrażeń 
fizycznych lub szkód dotyczących życia, zdrowia, 
dobrego samopoczucia, rodziny lub mienia innej osoby;

• aktów wandalizmu, podpaleń, sabotażu lub innej 
działalności przestępczej; 

• wnoszenia broni do obiektów firmy, chyba że uzyskano 
odpowiednie upoważnienie kierownictwa.
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ZGŁASZANIE  
NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Nie można zbadać problemu, jeśli nikt o nim nie wie. 

Dlatego na każdym z nas spoczywa obowiązek szukania 

wsparcia i pomocy, gdy „właściwe postępowanie” 

jest niejasne, oraz zgłaszania wszelkich wątpliwości 

prawnych lub etycznych.
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ZADAWANIE PYTAŃ  
I ZGŁASZANIE WĄTPLIWOŚCI

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących 

niniejszego kodeksu najlepiej zacząć od swojego 

kierownika. Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu 

pracownik nie czuje się komfortowo, rozmawiając z 

kierownikiem, może: 

• skontaktować się z innym członkiem kierownictwa 
(niekoniecznie należącym do tej samej hierarchii 
służbowej);

• skontaktować się z kierownikiem lub innym 
pracownikiem działu HR;

• skontaktować się z compliance;;

• zadzwonić na linię zaufania („infolinia”) Discovery 
lub skorzystać z jej strony internetowej (discovery.
ethicspoint.com). Na stronie internetowej infolinii 
znajdują się bezpłatne numery dla wszystkich 
lokalizacji, w których Discovery posiada biura.

Discovery dołoży wszelkich starań, aby zgłaszane 

problemy zostały właściwie rozpatrzone.

CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ 
PODCZAS KORZYSTANIA Z INFOLINII?

Infolinia i jej strona internetowa są dostępne 24 godziny 

na dobę, siedem dni w tygodniu. Przeszkoleni specjaliści 

z niezależnej firmy zewnętrznej odbiorą twój telefon, 

udokumentują twoje wątpliwości i przekażą Discovery 

pisemny raport do dalszego zbadania.

Kontaktując się z infolinią, możesz wybrać opcję 

zachowania anonimowości, o ile zezwalają na to lokalne 

przepisy. Wszystkie zgłoszenia, niezależnie od tego  

czy zostały zgłoszone anonimowo, będą traktowane  

tak samo.

Po dokonaniu zgłoszenia otrzymasz numer 

identyfikacyjny, pod którym będzie można śledzić 

podejmowane działania. Ma to szczególne znaczenie,  

jeśli zgłoszenie zostało dokonane anonimowo, ponieważ  

do przeprowadzenia skutecznego dochodzenia mogą być 

potrzebne dodatkowe informacje. Numer identyfikacyjny 

umożliwi również śledzenie rozstrzygnięcia sprawy, 

należy jednak pamiętać, że z uwagi na poszanowanie 

prywatności Discovery nie będzie w stanie poinformować 

cię o działaniach dyscyplinarnych wobec konkretnych 

osób.

Wszelkie zgłoszenia będą traktowane jako poufne przez 

wszystkie osoby zaangażowane w ich analizę i, w razie 

potrzeby, w dochodzenie. 
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POSTĘPUJ WŁAŚCIWIE

• Jeśli dowiesz się o potencjalnym dochodzeniu 
lub śledztwie rządowym, przed podjęciem lub 
obiecaniem jakichkolwiek działań natychmiast 
powiadom swojego kierownika i lokalnego 
radcę prawnego.

• Upewnij się, że wszelkie informacje podane 
w odpowiedzi na jakiekolwiek dochodzenie, 
audyt lub inne zapytanie są prawdziwe, 
dokładne i kompletne.

WSPÓŁPRACA PRZY DOCHODZENIACH  
I AUDYTACH

Discovery poważnie traktuje zarzuty o naruszenie zasad 
etycznych i inicjuje dochodzenia, pamiętając o: 

• prawach osób zgłaszających zaobserwowane lub 
podejrzewane przypadki niewłaściwego postępowania;

• prawach osób posądzonych o niewłaściwe 
postępowanie; 

• konieczności eliminacji wszelkich uchybień oraz, 
w stosownych przypadkach, podjęciu działań 
dyscyplinarnych.

Od wszystkich pracowników oczekuje się pełnej 
współpracy przy dochodzeniach wewnętrznych  
i zewnętrznych, audytach oraz innych śledztwach 
prowadzonych przez firmę. Pracownicy mogą również 
otrzymywać zapytania lub wnioski od urzędników 
państwowych. Ważne, aby znać odpowiednie działania, 
które należy podjąć w takich sytuacjach.

DODATKOWE OBOWIĄZKI  
KADRY MENEDŻERSKIEJ

Jeśli odpowiadasz za zarządzanie innymi osobami, 
spoczywają na tobie dodatkowe obowiązki. Musisz:

• być wzorem do naśladowania i codziennie służyć 
przykładem;

• w razie potrzeby szukać pomocy i wskazówek;

• wspierać zespół i wszystkich współpracowników  
w zadawaniu pytań i zgłaszaniu wątpliwości: 

- stworzyć środowisko, w którym pracownicy mogą 
swobodnie zgłaszać wątpliwości;

- wysłuchiwać zgłaszanych obaw i reagować na nie;

- upewnić się, że żadna ze zgłaszających osób nie pada 
ofiarą odwetu;

• szukać możliwości omówienia niniejszego kodeksu i jego 
zastosowania w codziennej działalności biznesowej.

• Fałszowanie informacji. Nigdy nie niszcz, nie 
zmieniaj ani nie ukrywaj żadnych dokumentów  
w reakcji na prośbę o dokumenty lub w odpowiedzi 
na nią.

• Nielegalny wpływ. Nigdy nie składaj osobie 
prowadzącej dochodzenie z ramienia firmy 
lub rządu niekompletnych, fałszywych lub 
wprowadzających w błąd oświadczeń ani nie 
zachęcaj innych do ich składania.

UWAŻAJ NA
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ZASADA NIEPODEJMOWANIA  
DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

Discovery nie toleruje działań odwetowych wobec 
pracowników, którzy w dobrej wierze szukają wsparcia  
i pomocy, zgłaszają wątpliwości co do działań, które mogą 
być niezgodne z naszym kodeksem, naszymi zasadami lub 
przepisami prawa, bądź pomagają w dochodzeniu w sprawie 
podejrzenia niewłaściwego postępowania.

Zgłaszanie „w dobrej wierze” oznacza podjęcie rzeczywistej 
próby dostarczenia uczciwych, kompletnych i dokładnych 
informacji, nawet jeśli później okażą się one bezpodstawne 
lub błędne.

Pracownicy mogą również w dobrej wierze kontaktować 
się z agencją rządową w sprawie możliwego naruszenia 
przepisów.  

Określenie „agencja rządowa” odnosi się do: Komisji ds. 
Równych Szans w Zatrudnieniu, Krajowej Rady Stosunków 
Pracowniczych, Administracji Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy, Urzędu Nadzoru Finansowego, Amerykańskiej Komisji 
Papierów Wartościowych i Giełd, dowolnej innej organizacji 
samoregulacyjnej albo innej agencji lub komisji rządowej  

o zasięgu federalnym, stanowym bądź lokalnym.

OŚWIADCZENIE NA TEMAT  
ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niezależnie od zobowiązań dotyczących poufności 
opisanych w niniejszym kodeksie, Discovery nie zamierza 
ograniczać ani ingerować w twoje prawo do kontaktowania 
się w dobrej wierze z jakąkolwiek agencją rządową,  
bez uprzedzenia lub upoważnienia firmy, w celu:

• zgłoszenia możliwego naruszenia przepisów;

• udziału we wszelkich dochodzeniach lub postępowaniach, 
które mogą być prowadzone przez dowolną agencję 
rządową, w tym poprzez dostarczanie dokumentów bądź 
innych informacji; lub

• wniesienie oskarżenia lub skargi do agencji rządowej.
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ZASOBY
HR
discoverycomm.sharepoint.com/hr  
etyka.hr@tvn.pl

COMPLIANCE
ethics@discovery.com  
etyka.compliance@tvn.pl

KOMUNIKACJA KORPORACYJNA
discovery_internal_communications@discovery.com  
komunikacja@tvn.pl

RELACJE Z INWESTORAMI
Investor_relations@discovery.com  
relacjezinwestorami@tvn.pl 

AUDYT WEWNĘTRZNY
InternalAudit@discovery.com  
audyt.wewnętrzny@tvn.pl  

PORTAL
http://discoverycomm.sharepoint.com  
http://intranet/sites/tvn/Strony/strona-glowna.aspx

INFOLINIA
discovery.ethicspoint.com  

Discovery wspiera prawo pracowników do wypowiadania się  
w sprawach interesu publicznego lub podejmowania 
określonych działań związanych z warunkami zatrudnienia. 
Żadne z postanowień niniejszego kodeksu etyki ani żadna  
z naszych zasad nie ma na celu ograniczenia lub utrudnienia 
prawa do angażowania się w działania chronione na mocy 
rozdziału 7. amerykańskiej ustawy National Labor Relations Act, 
takich jak dyskusje dotyczące płac, godzin i warunków pracy 
oraz zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Istnienie i treść niniejszego kodeksu etyki zostaną ujawnione 
akcjonariuszom i będą dostępne na stronie internetowej firmy. 
Postanowienia niniejszego kodeksu stanowią uzupełnienie, 
a nie modyfikację, zastąpienie czy zamianę innych zasad lub 
procedur Discovery.

Discovery zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego 
kodeksu etyki w dowolnym momencie, jeśli uzna to za stosowne. 
Wersja zamieszczona na wewnętrznych i zewnętrznych stronach 
internetowych firmy oraz na stronie infolinii będzie zawsze 
odzwierciedlać najnowsze wersje i aktualizacje.

28

OPUBLIKOWANE W STYCZNIU 2019

©
20

19
 D

is
co

ve
ry

, I
nc

.

http://discoverycomm.sharepoint.com/hr
mailto:etyka.hr%40tvn.pl?subject=
https://discoverycomm.sharepoint.com/hr
mailto:ethics%40discovery.com?subject=
mailto:etyka.compliance%40tvn.pl?subject=
mailto:ethics%40discovery.com?subject=
mailto:discovery_internal_communications%40discovery.com?subject=
mailto:komunikacja%40tvn.pl?subject=
mailto:discovery_internal_communications%40discovery.com?subject=
mailto:Investor_relations%40discovery.com%20?subject=
mailto:relacjezinwestorami%40tvn.pl?subject=
mailto:InternalAudit%40discovery.com?subject=
mailto:InternalAudit%40discovery.com?subject=
mailto:InternalAudit%40discovery.com?subject=
mailto:InternalAudit%40discovery.com?subject=
http://discoverycomm.sharepoint.com
http://intranet/sites/tvn/Strony/strona-glowna.aspx
http://discovery.ethicspoint.com

