
Kodeks postępowania MasterCard



W MasterCard sukces jest bezpośrednio związany z naszą 
reputacją oraz zaufaniem, jakim ludzie obdarzają naszą markę. 
Ufają oni, że korzystając z naszych produktów, nie zawiodą  
się, i że nasze produkty będą działać dokładnie tak, jak powinny. 
Każdy z Was ma swoją zasługę i udział w definiowaniu naszej 
reputacji i każdy z Was jest współodpowiedzialny za jej ochronę. 

Podstawą zaufania jest silna zdolność odróżniania dobra 
od zła. Jest to głęboko zakorzeniona umiejętność, która 
definiuje kim jesteśmy, co robimy i jak to robimy. Nasz Kodeks 
postępowania MasterCard odzwierciedla to, co już robimy,  
i jednocześnie dostarcza wskazówek, aby zapewnić utrzymanie 
najwyższego poziomu naszych standardów. Kodeks ten oparto 
na głównych wartościach naszej firmy — zaufaniu, partnerstwie, 
zręczności i inicjatywie. Jest ważnym źródłem wiedzy, które 
doradza, jak podejmować prawidłowe decyzje oraz jak właściwie postępować.

Proszę poświęćcie czas, aby poznać Kodeks. Przestrzegajcie jego zasad nie tylko  
w tym, co robicie, lecz również jak to robicie. Od tego zależy nasza reputacja. 

    — Ajay

NASZE WARTOŚCI 
W DZIAŁANIU

Przesłanie od naszego  
Dyrektora generalnego

ZAUfANie, PArtNerstWO, ZręCZNOść i iNiCJAtyWA
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Nasza wizja

Nasza misja

Nasze

Świat poza gotówką

Codziennie na całym świecie wykorzystujemy naszą technologię i wiedzę, sprawiając, 
że płatności są realizowane w sposób bezpieczny, prosty i inteligentny.  

  
            Działamy uczciwie i z szacunkiem, zachęcając do otwartości.
 
   

              Działamy z pocz uciem pilności, dostarczając wartości marki  
w sposób innowacyjny i niezawodny.

              Pracujemy jako zespół dla dobra wszystkich — konsumentów, 
handlowców, partnerów biznesowych, instytucji rządowych  
i społeczności — którym świadczymy usługi.

 

Mamy prawo podejmować śmiałe oraz przemyślane działania  
i jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie odpowiednich wyników.

PARTNERSTWO

  ZRĘCZNOŚĆ

ZAUFANIE
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Szanujemy nasz Kodeks i siebie nawzajem 
Jesteśmy odpowiedzialni 

W MasterCard wierzymy, że etyczne i odpowiedzialne działanie jest nie tylko słuszne, ale stanowi także prawidłowy  
sposób prowadzenia działalności. Każdego dnia w ramach naszej pracy kontaktujemy się z różnymi osobami i podmiotami,  
w tym z naszymi klientami, konkurentami, współpracownikami, akcjonariuszami, dostawcami oraz instytucjami państwowymi  
i regulacyjnymi. Jest dla nas niezwykle ważne, aby nasze kontakty z tak szerokim kręgiem osób i instytucji były pełne 
szacunku, zgodne z etyką biznesową oraz z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Niniejszy Kodeks postępowania dotyczy pracowników MasterCard na całym świecie (w tym pracowników naszych podmiotów 
zależnych) oraz członków Zarządu MasterCard działających w ramach swoich funkcji. W Kodeksie te osoby są zbiorczo 
nazywane pracownikami. Działający na zlecenie firmy MasterCard podwykonawcy, pracownicy zatrudnieni na umowę 
zlecenie i pracownicy tymczasowi powinni znać przepisy Kodeksu i przestrzegać ich. Kodeks to uzupełnienie Wartości 
MasterCard. Zawiera omówienie norm postępowania i ma zastosowanie do wszystkich pracowników. Nie stanowi jednak 
wyczerpującego zestawienia regulaminów i zasad MasterCard oraz nie obejmuje każdej potencjalnej sytuacji. Pracownicy, 
którzy będą zmuszeni zmierzyć się z kwestiami nieomówionymi w Kodeksie, powinni postępować zgodnie z jego duchem  
i postanowieniami oraz zgodnie z regulaminami firmowymi dotyczącymi napotkanego problemu. 

Przestrzeganie standardów i procedur określonych w Kodeksie oraz w odnośnych regulaminach MasterCard jest  
gwarancją dalszej pracy w firmie. Kodeks nie jest umową o pracę, nie odzwierciedla żadnych szczególnych praw  
pracownika ani nie gwarantuje zatrudnienia na określony czas.
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W przypadku wątpliwości Kodeks zachęca pracowników do konsultacji z dowolnym  
prawnikiem z Działu prawnego. Należy pamiętać, że wszystkie informacje przekazywane  
w ramach konsultacji prawnych prawnikom z Działu prawnego lub zewnętrznym radcom 
prawnym działającym na zlecenie MasterCard są objęte tajemnicą zawodową. Pracownicy 
powinni jednak mieć świadomość, że prawnicy firmowi są zobowiązani do postępowania  
w najlepszym interesie MasterCard i nie działają jako przedstawiciele ani osobiści  
prawnicy pracowników. 

Działając w najlepszym interesie firmy, pracownicy mają obowiązek zgłaszania swoim 
kierownikom, członkom Zespołu ds. etyki w biznesie, Dyrektorowi ds. przestrzegania  
przepisów, Głównemu radcy prawnemu lub dowolnemu z Działu prawnego wszelkich  
pytań dotyczących Kodeksu lub podejrzeń niewłaściwego działania. 

Jeśli pełnisz w MasterCard funkcję kierowniczą, masz większy obowiązek dawania  
przykładu. Oczekujemy, że kierownicy będą ustalać pozytywne wzorce i inspirować  
inne osoby do postępowania zgodnego z naszym Kodeksem poprzez:

• Dawanie przykładu i aktywne działanie z zachowaniem norm etycznych
• Otwarte omawianie i podkreślanie znaczenia etycznego i rzetelnego postępowania  

w biznesie
• Tworzenie i utrzymywanie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, która zachęca  

do szczerych rozmów na tematy etyczne
• Brak tolerancji dla nieuczciwych działań i nieuzasadnianie pod ich pretekstem  

uzyskiwania lepszych wyników finansowych
• Brak tolerancji dla działań odwetowych za zgłaszanie problemów
• Szukanie pomocy w rozwiązywaniu problemów i przekazywanie ich na wyższy szczebel 

Mamy obowiązek zgłaszania problemów

W MasterCard jesteśmy przekonani, że wszyscy pracownicy powinni mieć prawo i obowiązek 
zgłaszania problemów — zwłaszcza problemów etycznych. Pracownicy muszą niezwłocznie 
zgłaszać podejrzenia oraz rzeczywiste naruszenia niniejszego Kodeksu, regulaminów firmy  

i przepisów prawa. Ponadto przełożeni  
w MasterCard muszą szybko i prawidłowo  
rozpatrywać zgłoszenia nieprawidłowych działań. 
MasterCard sprawdza wszystkie zgłaszane przypadki 
wątpliwych i nieetycznych zachowań. W uzasadnionym  
i możliwym w danych okolicznościach zakresie 
dochodzenia są traktowane jako poufne. 

Uważam, że mój 
przełożony realizuje 
działania uznawane 
przez Kodeks za 
niewłaściwe. Obawiam się 
zgłosić ten fakt, ponieważ 
boję się, że przełożony 
utrudni mi pracę. Co 
należy zrobić?

Jeśli nie czujesz się 
swobodnie i nie chcesz 
porozmawiać o tym 
bezpośrednio ze swoim 
przełożonym, możesz 
skorzystać jednego z wielu 
innych sposobów 
zgłaszania problemów. 
Jest to również idealna 
sytuacja, w której można 
skorzystać z Linii pomocy 
ds. etyki. Firma 
MasterCard nie toleruje 
żadnych form działań 
odwetowych stosowanych 
wobec pracowników 
zgłaszających problemy w 
dobrej wierze.
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W przypadku podejrzenia, że doszło lub może dojść do naruszenia Kodeksu, najpierw należy zadać sobie  
następujące pytania:

• Czy dane postępowanie może być postrzegane jako nieuczciwe, nieetyczne lub niezgodne z prawem?
• Czy takie postępowanie może szkodzić marce MasterCard? Czy takie postępowanie może spowodować utratę 

wiarygodności MasterCard w oczach klientów, dostawców usług biznesowych lub inwestorów?
• Czy takie postępowanie może być szkodliwe dla innych osób, np. innych pracowników, inwestorów lub klientów?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „tak” lub „być może”, oznacza to, że pracownik zidentyfikował potencjalny 
problem, który należy zgłosić. Gdy zgłaszamy niepokojące sprawy, postępujemy zgodnie z wartościami MasterCard. 
Postępujemy właściwie, chroniąc MasterCard oraz siebie.

Sprawy niepokojące należy zgłosić w pierwszej kolejności swojemu przełożonemu lub dowolnej  
z następujących osób bądź jednostek organizacyjnych:

• Dowolny członek Zespołu ds. etyki w biznesie lub członek Globalnego zespołu dochodzeniowego
• Dowolny prawnik w Dziale prawnym
• Inspektor ds. etyki w biznesie i przeciwdziałania korupcji
• Dyrektor ds. przestrzegania przepisów
• Główny radca prawny
• Dział kadr (jeśli sytuacja dotyczy ewentualnego molestowania, potencjalnego niesprawiedliwego  

traktowania przez kierownictwo lub osobistych sporów między pracownikami)
• Linia pomocy ds. etyki, gdzie w razie potrzeby zgłoszenia można składać anonimowo  

(jeśli jest to prawnie dozwolone)

Ponadto Komisja rewizyjna opracowała procedury sygnalizowania nieprawidłowości dotyczące przyjmowania, 
przechowywania i rozpatrywania skarg składanych przez pracowników, akcjonariuszy i inne osoby. Procedury 
sygnalizowania nieprawidłowości opisano w firmowej witrynie internetowej oraz w Korporacyjnych wytycznych 
regulacyjnych. Każdy członek kierownictwa, dyrektor lub pracownik MasterCard, który otrzymuje zgłoszenie opisane  
w Procedurach sygnalizowania nieprawidłowości musi bezzwłocznie poinformować Głównego radcę prawnego.  
Zgłoszenia przekazywane zgodnie z procedurami sygnalizowania nieprawidłowości i procedurami Linii pomocy  
ds. etyki mogą być anonimowe.

Nie stosujemy odwetu

Surowo zabrania się stosowania odwetu wobec osób zgłaszających pytania i problemy, przekazujących informacje lub w inny 
sposób pomagających w dochodzeniu albo postępowaniu prowadzonemu w sprawie dowolnego zachowania, które w ocenie 
zgłaszającego stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Kodeksu lub odnośnych regulaminów 
MasterCard. Każdy pracownik przekazujący zgłoszenie, o którym wie, że jest fałszywe, jak również każdy pracownik, który 
nie współpracuje w pełnym zakresie z osobami prowadzącymi dochodzenie w sprawie podejrzenia naruszenia przepisów, 
narusza postanowienia tego Kodeksu i podlega postępowaniu dyscyplinarnemu. 

Zgłoszenia stosowania odwetu lub usiłowania stosowania odwetu można przekazywać dowolnemu członkowi Globalnego 
zespołu dochodzeniowego, Głównemu radcy prawnemu, każdemu prawnikowi Działu prawnego lub przez Linię pomocy ds. 
etyki pod numerem 1-800-405-9318 (połączenie bezpłatne w Stanach Zjednoczonych). Kliknij tutaj, aby poznać numery 
działające w krajach poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Ponadto pracownicy mogą postępować zgodnie w opisanymi 
wcześniej Procedurami sygnalizowania nieprawidłowości.
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Szanujemy siebie nawzajem

W MasterCard jesteśmy dumni z naszej różnorodności i cenimy ją. Dotyczy ona 
kultury, doświadczenia i poglądów, a także orientacji płci, wyznania, pochodzenia 
etnicznego, rasy, koloru skóry, narodowości, wieku, religii, obywatelstwa, stanu 
rodzinnego, stanu cywilnego, statusu weterana, statusu cudzoziemca, orientacji 
seksualnej czy niepełnosprawności. Rozumiemy, że różnorodność i integracja 
społeczna są dobre dla biznesu i wzmacniają naszą firmę. Nie tolerujemy żadnych 
form dyskryminacji ani nękania w tych obszarach. 

Każdego dnia budujemy kulturę, która jest otwarta, różnorodna  
i sprzyja integracji. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się  
z Regulaminami MasterCard dotyczącymi miejsca pracy. Jeśli 
jakikolwiek pracownik MasterCard uważa, że nie był traktowany sprawiedliwie  
i godnie, powinien skontaktować się z Działem kadr partnera biznesowego, 
osobą z Działu kadr korporacji lub z Radą ds. zatrudnienia w Dziale prawnym.

Promujemy środowisko, w którym pracownicy bez obawy zadają pytania i biorą 
aktywny udział w poznaniu, dyskutowaniu oraz badaniu problemów. Dzięki temu 
możemy mieć pewność, że wszelkie kwestie lub wątpliwości zostaną 
zidentyfikowane i zaadresowane zanim urosną do rangi większych problemów. 
Wspólna realizacja działań, które mają na celu utrzymanie środowiska 
sprzyjającego zaufaniu, zachęcającego do podejmowania inicjatyw i 
wymagającego należytej odpowiedzialności, to istotny element kultury 
MasterCard. Nasze dalsze sukcesy jako jednostek, współpracowników i firmy 
zależą od wzajemnego traktowania się z szacunkiem oraz od postępowania 
zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i etycznymi. 

Co się stanie, jeśli postąpimy niezgodnie z Kodeksem?

Z uwagi na fakt, że firma MasterCard pragnie prowadzić działalność w prawidłowy 
sposób, naruszenie Kodeksu  
i innych regulaminów firmy może doprowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Skutkiem takiego 
postępowania może być nawet rozwiązanie stosunku pracy. Wykroczenia, które powodują zastosowanie środków 
dyscyplinarnych:

• Naruszanie postanowień lub nakłanianie innych osób do naruszania postanowień Kodeksu, regulaminów firmy  
lub przepisów prawa

• Niezgłaszanie znanych przypadków naruszeń lub podejrzeń takich naruszeń 
• Świadome lub celowe ignorowanie Kodeksu, regulaminów firmy lub przepisów prawa
• Stosowanie odwetu wobec innych pracowników za zgłaszanie przypadków nieetycznego postępowania
• Niewywiązywanie się z obowiązków kierowniczych i brak sumienności wymaganej do zapewniania przestrzegania 

regulaminów firmy i przepisów prawa
• Zgłaszanie naruszeń, o których wiadomo, że są fałszywe, lub względem których istnieją uzasadnione podejrzenia, 

że są fałszywe
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Działamy etycznie 
Unikamy konfliktów interesów

Wszyscy pracownicy mają obowiązek zachowania lojalności wobec MasterCard i powinni 
dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów. Sukces MasterCard zależy  
od naszej zdolności do podejmowania decyzji, które nie podlegają wpływowi konfliktu 
interesów. Do konfliktu interesów dochodzi, gdy perspektywy bezpośrednich lub pośrednich 
korzyści osobistych mogą wpływać lub stwarzają pozory wpływania na naszą ocenę  
bądź działania związane z prowadzeniem firmy. Pozory istnienia konfliktu interesów mogą  
być dla marki i reputacji MasterCard równie szkodliwe, jak rzeczywiste konflikty interesów. 
Dlatego powinniśmy unikać sytuacji, w których można byłoby kwestionować nasz  
osąd, uczciwość i obiektywizm. 

W obliczu potencjalnego konfliktu interesów należy zadać sobie pytania: 
• Czy to działanie stworzy lub będzie postrzegane przez innych jako tworzące zachętę  

do odniesienia kosztem MasterCard osobistych korzyści przeze mnie, moich  
znajomych, moją rodzinę lub powiązaną ze mną firmę? 

• Czy takie działanie zaszkodzi mojej reputacji, może negatywnie wpłynąć na moją zdolność 
do wykonywania pracy lub może potencjalnie zaszkodzić marce MasterCard? 

• Czy takie działanie postawi w trudnym położeniu MasterCard lub mnie,  
jeśli jego opis pojawi się na pierwszej stronie gazety lub na blogu? 

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań jest twierdząca, taka relacja lub sytuacja  
może powodować konflikt interesów i należy jej unikać. 

Oto kilka obszarów, w których często powstają i muszą być ujawnione konflikty interesów: 
• Otrzymanie prezentów lub nagród o wartości ponad 300 USD
• Każda podróż lub zakwaterowanie opłacone przez osobę trzecią
• Zatrudnienie poza firmą, członkostwo w niektórych radach nadzorczych 

lub inne realizowane zgodne z prawem działania podlegające wynagrodzeniu
• Zawieranie transakcji z podmiotami trzecimi, z którymi pracownicy mają osobiste relacje
• Zatrudnienie członka rodziny lub osoby, z którą pracownik utrzymuje bliskie  

osobiste relacje
• Posiadanie udziału finansowego w podmiocie, który konkuruje z MasterCard,  

prowadzi interesy z MasterCard bądź ubiega się o prowadzenie interesów  
z MasterCard (na przykład klient lub dostawca)

• Bezpośrednie lub pośrednie angażowanie się w dowolną działalność gospodarczą, 
 która jest konkurencyjna wobec dowolnej działalności MasterCard lub która  
w uzasadnionej ocenie pracownika jest działalnością, w którą MasterCard rozważa zaangażowanie

Czy istnieją 
jakiekolwiek ograniczenia 
dotyczące podejmowania 
drugiej pracy poza 
MasterCard?

Tak. Wszelkie 
zatrudnienie poza 
MasterCard nie może 
tworzyć ani stwarzać 
pozorów tworzenia 
konfliktu interesów z 
obowiązkami w 
MasterCard. Druga praca 
musi być całkowicie 
oddzielona od obecnej 
pracy pracownika i nie 
może pochłaniać tyle 
czasu, aby niekorzystnie 
wpływało to na obowiązki 
służbowe w MasterCard. 
Pracownik nie może nigdy 
używać nazwy, informacji, 
czasu, mienia ani innych 
zasobów MasterCard do 
wykonywania drugiej 
pracy. Przed podjęciem 
pracy poza firmą 
pracownicy muszą uzyskać 
odpowiednią zgodę.



10 � Kodeks postępowania MasterCard

© 2014 MasterCard. Wszystkie prawa zastrzeżone. Jeśli masz wątpliwości, zadzwoń. Linia pomocy ds. etyki: 1-800-405-9318. Spoza terytorium Stanów Zjednoczonych

Jeśli pracownik uważa, że może mieć konflikt interesów, powinien zawsze skorzystać z formularza 
ujawniania online. Formularz ten pozwala możliwie najszybciej ujawnić konflikt interesów i podjąć 
współpracę w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Warto pamiętać, że ten formularz należy wypełnić 
ponownie w razie wystąpienie jakichkolwiek nowych okoliczności. Konflikt interesów nie zawsze jest 
naruszeniem Kodeksu, jednak nieujawnienie tego konfliktu — jak najbardziej. Dalsze wytyczne dotyczące 
konfliktów interesów podano w Poradniku na temat konfliktów interesów.

Wytyczne dla dyrektorów zewnętrznych oraz przedstawicieli kierownictwa  
w zakresie konfliktów interesów

Każdy dyrektor i przedstawiciel kierownictwa ma wobec spółki obowiązek działania uczciwego, etycznego  
i rzetelnego. Obejmuje to odpowiednie postępowanie w przypadku powstania rzeczywistych lub pozornych 
konfliktów interesów między relacji osobistymi i zawodowymi. Dyrektorzy mogą prowadzić dodatkowe interesy  
z partnerami biznesowymi lub konkurentami MasterCard, prowadzić własną działalność poza firmą oraz być 
zatrudnieni w innej firmie. W związku z tym powinni zachować szczególną ostrożność, tak aby nie powodować 
zagrożenia dla ich zobowiązań wobec MasterCard. Sytuację podwyższonego ryzyka dla firmy stanowią 
potencjalne lub przewidywane konflikty interesów, w których MasterCard jest stroną transakcji, umowy lub relacji 
(bądź serii podobnych zdarzeń) zawieranej z „podmiotem powiązanym”, a taki podmiot ma lub może mieć istotny 
interes — pośredni lub bezpośredni — w zawarciu takiej transakcji, umowy lub relacji. „Podmiotem powiązanym” 
może być przedstawiciel kierownictwa, dyrektor, członek jego najbliższej rodziny, właściciel co najmniej 5 procent 
udziałów w spółce lub podmiot, który jest kontrolowany przez jedną z wymienionych osób albo w którym 
większościowe udziały ma taka osoba. Wszelkie opisane powyżej transakcje z podmiotami powiązanymi, których 
wartość przekracza 120 000 USD (w tym wierzytelności lub gwarancje zadłużenia), powinny być niezwłocznie 
ujawnione Głównemu radcy prawnemu. Takie transakcje nie mogą zostać rozpoczęte ani być kontynuowane  
bez zatwierdzenia lub ratyfikacji Zarządu lub jednej z jej komisji składającej się z co najmniej trzech bezstronnych 
dyrektorów. 

Konflikty interesów nie zawsze są jednoznaczne. Oznacza to, że jeśli dyrektor lub przedstawiciel kierownictwa 
ma problem bądź wie o konflikcie osobistym lub zawodowym, powinien pisemnie niezwłocznie poinformować  
o tym fakcie Głównego radcę prawnego lub Dyrektora generalnego. 

Podczas wręczania i przyjmowania różnorodnych prezentów postępujemy 
zgodnie ze zdrowym rozsądkiem

Prezenty biznesowe i rozrywka to forma okazywania wzajemnej 
uprzejmości w wielu kręgach biznesowych. Formy takich uprzejmości są 
różnorodne i zależą od lokalnych zwyczajów. Mogą jednak również stać 
się nieodpowiednie, jeśli prezenty lub rozrywki są zbyt kosztowne lub zbyt 
częste, mają charakter seksualny lub  
są wykorzystywane do wywierania niewłaściwego wpływu na decyzje 
biznesowe. Wszyscy mamy obowiązek odpowiedniego wykorzystywania 
aktywów MasterCard, co dotyczy również podróży służbowych i rozrywki.
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Co do zasady, dopuszczalne jest przyjmowanie niezamawianych prezentów o wartości nie wyższej niż 300 USD. Ponadto w 
roku kalendarzowym od jednej osoby lub podmiotu nie można otrzymać prezentów o łącznej wartości przekraczającej 300 
USD. Prezenty o łącznej wartości większej niż 300 USD można przyjąć wyłącznie po uprzednim uzyskaniu odpowiedniego 
zezwolenia. 

Z przyjmowaniem prezentów są związane następujące zasady:
• Nie są dopuszczalne prezenty w formie środków pieniężnych ani ich ekwiwalentów.
• Karty lub bony upominkowe są dopuszczalne tylko wtedy, gdy ich wartość nie przekracza 100 USD i nie można ich 

wymienić na środki pieniężne.
• Nie wolno przyjmować żadnych prezentów od konkurentów rynkowych.
• Nie wolno przyjmować żadnych prezentów, których forma może stwarzać pozory łapówki. 
• Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli proponowany prezent pochodzi od 

dostawcy, kontrahenta lub innego podmiotu, który aktywnie czyni starania o współpracę 
z MasterCard, staje do przetargu związanego z działalnością MasterCard bądź którego 
umowa z MasterCard ma być niedługo przedłużona.

Z wręczaniem prezentów są związane następujące zasady:
• Zgodność z przyjętą praktyką biznesową
• Zgodność z prawem i obowiązującymi w firmie surowymi standardami rzetelności
• Zgodność z regulaminami i standardami obowiązującymi w firmie odbiorcy
• Forma, która nie stwarza pozorów łapówki

Należy pamiętać, że zasady dotyczące wręczania prezentów, świadczenia uprzejmości  
i zapewniania rozrywki jakiemukolwiek urzędnikowi państwowemu są bardziej rygorystyczne, 
niż omówione w niniejszym rozdziale. W związku z tym wszelkie wydatki, które mogą 
przekroczyć 150 USD na osobę i są związane z urzędnikiem państwowym, muszą  
być wcześniej zatwierdzone w zautomatyzowanym procesie wstępnego zatwierdzania 
wydatków antykorupcyjnych. 

Nie angażujemy się w praktyki korupcyjne
Firma MasterCard wymaga prowadzenia swojej działalność zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i wszystkimi 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania przekupstwu i korupcji, w tym zgodnie z brytyjską Ustawą o 
przeciwdziałaniu przekupstwu, amerykańską Ustawą o przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom korupcyjnym oraz zgodnie 
z przepisami różnych krajów, w których MasterCard prowadzi działalność. Firma MasterCard ceni rzetelność i przejrzystość 
oraz prowadzi politykę braku tolerancji dla wszelkiego rodzaju działań korupcyjnych popełnionych przez pracowników 
MasterCard lub podmioty trzecie działające w imieniu i na rzecz MasterCard.  Nieautoryzowane płatności lub działania 
tworzące pozory przyrzekania, proponowania, wręczania bądź upoważniania do przekazania łapówek albo płatności 
korupcyjnych są zabronione w Regulaminie dotyczącym przeciwdziałaniu przekupstwu i korupcji i nie będą 
tolerowane. 
Regulamin dotyczący przeciwdziałania przekupstwu i korupcji wyraźnie zakazuje:

• Przekazywania, proponowania lub autoryzowania wszelkich niestosownych „płatności” bądź przekazywania 
jakichkolwiek rzeczy „stanowiących wartość”:

 – komukolwiek lub na prośbę kogokolwiek w celu wywierania wpływu, wymuszenia lub nagrodzenia jakiejkolwiek 
czynności lub zaniechania bądź podjęcia decyzji w celu zapewnienia niedozwolonej korzyści, otrzymania lub 
przedłużenia kontraktu;

 – podmiotowi trzeciemu (np. pośrednikowi, agentowi), jeśli okoliczności wskazują, że całość bądź część płatności 
zostanie przekazana, zaoferowana lub wręczona innej osobie w celu uzyskania nieuczciwej przewagi, otrzymania 
lub przedłużenia kontraktu;

 – przez podmiot trzeci za pośrednictwem MasterCard lub na rzecz naszej firmy.
• Przyjmowania w dowolnej formie łapówki, płatności korupcyjnej lub nienależytej bezpośrednio lub pośrednio od podmiotu 

trzeciego 

Dostawca dał mi 
bilety na mecz koszykówki. 
Czy mogę je przyjąć?

To zależy... Jeśli 
dostawca jest obecny na 
meczu, to będzie to 
uważane za rozrywkę 
biznesową i można przyjąć 
bilety. Jeśli dostawca nie 
jest obecny na meczu i 
wartość biletów przekracza 
300 USD, pracownik musi 
zgłosić ten fakt i uzyskać 
wcześniejszą zgodę na 
przyjęcie biletów.
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Zakazy mają zastosowanie do wszelkich płatności przekazywanych na rzecz lub na zlecenie 
podmiotów trzecich, zwłaszcza urzędników państwowych, którzy stanowią szczególny problem 
ze względu na istnienie konkretnych przepisów antykorupcyjnych w krajach, w których 
działamy.

Zakaz przekupstwa i podejmowania praktyk korupcyjnych ma zastosowanie do:
• Wszystkich pracowników MasterCard (w tym pracowników tymczasowych i pracujących  

na umowę zlecenie) na całym świecie 
• Wszystkich podmiotów trzecich działających w imieniu i na rzecz MasterCard  

(w tym podwykonawców)
• Płatności realizowanych w ramach obecnych i przyszłych umów handlowych
• Relacji biznesowych w sektorze publicznym i prywatnym

Regulamin MasterCard dotyczący przeciwdziałania przekupstwu i korupcji zakazuje 
fałszowania, modyfikowania, niszczenia i ukrywania należących do MasterCard ksiąg, rejestrów 
i rachunków, a także dokonywania w nich fałszywych lub wprowadzających w błąd wpisów.

Wszelkie pytania lub wątpliwości należy zawsze konsultować z członkiem Zespołu 
antykorupcyjnego, ze Specjalistą ds. korupcji lub radcą prawnym danej jednostki biznesowej  
lub regionu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Regulaminem dotyczącym 
przeciwdziałania przekupstwu i korupcji.

Przestrzegamy sankcji i powstrzymujemy się od prania pieniędzy

Pranie pieniędzy to wprowadzanie do obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnych działań. 
Dzięki takiemu działaniu powstaje wrażenie, że pieniądze pochodzą z legalnych źródeł lub 
transakcji. Terroryści używają podobnych technologii w celu ukrycia lub zatajenia przekazów 
środków uzyskanych w wyniku nielegalnych działań, z nielegalnych źródeł oraz niektórych ich 
połączeń w celu finansowania działalności terrorystycznej.  Sankcje gospodarcze to 
ograniczenia finansowe nakładane przez rządy lub instytucje międzynarodowe  
na konkretne osoby, firmy, przemysły lub obszary prawne w celu osiągnięcia określonego celu, 
takiego  
jak odizolowanie od globalnej ekonomii.

Każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w zapobieganiu przestępstwom, aktom 
terrorystycznym i przestrzeganiu sankcji uniemożliwiających określonym odbiorcom korzystania 
z produktów i usług MasterCard. Każdy pracownik MasterCard musi być wyczulony na ewentualne pranie 
pieniędzy, finansowanie terroryzmu i naruszanie sankcji. Jeśli pracownik podejrzewa, że produkty lub systemy 
MasterCard są wykorzystywane do jakichkolwiek  
z wymienionych celów, ma obowiązek zgłoszenia swoich podejrzeń Specjaliście ds. globalnego przeciwdziałania 
praniu pieniędzy (AML, Anti-Money Laundering) i naruszeniom sankcji. Pracownicy mogą również zgłaszać 
podejrzane działania lub potencjalne naruszenia tego regulaminu Dyrektorowi ds. przestrzegania przepisów, 
Głównemu radcy prawnemu, Globalnemu zespołowi dochodzeniowemu, każdemu prawnikowi Działu prawnego 
lub za pośrednictwem Linii pomocy ds. etyki. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się  
z Regulaminem MasterCard dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Jestem opiekunem 
klienta i próbuję 
zarejestrować nowego 
klienta, który może 
generować duże przychody 
dla MasterCard. Klient 
oświadcza, że podpisze  
z nami kontrakt, jeśli 
sfinansujemy jego przelot  
z rodziną na uroczystość 
Grammy. MasterCard jest 
sponsorem nagród 
Grammy, czyli takie 
działanie jest w porządku, 
prawda? 

Nie. Nie możemy 
zapewniać klientom 
korzyści, które stanowią 
wynagrodzenie za 
udzielenie kontraktu firmie 
MasterCard. Jest to 
traktowane jako łapówka  
i stanowi naruszenie 
prawa.  Rozrywki 
świadczone klientom mogą 
być w pewnych sytuacjach 
odpowiednie, na przykład 
gdy istnieją uzasadnione 
powody biznesowe. W tym 
przypadku jednak cel jest 
niewłaściwy. 
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Uczciwie promujemy nasze produkty i usługi

Stosując uczciwe zasady konkurencji, osiągnęliśmy wiele sukcesów. Nie dążymy do uzyskiwania przewagi 
konkurencyjnej poprzez stosowanie praktyk biznesowych, które są niezgodne z prawem lub nieetyczne.  
Każdy pracownik powinien uczciwie postępować z klientami, usługodawcami, dostawcami, konkurentami i 
pracownikami MasterCard. Żaden pracownik nie może uzyskiwać nieuczciwej przewagi poprzez manipulację, 
ukrywanie, nadużycie zastrzeżonych lub poufnych informacji, istotnych faktów, wprowadzenie w błąd oraz 
nieuczciwe postępowanie.

Aby postępować zgodnie z przepisami antymonopolowymi, należy unikać pewnych sytuacji. Podczas kontaktów 
z naszymi konkurentami należy unikać dyskusji o niektórych wrażliwych informacjach biznesowych.  
W szczególności nigdy nie należy:

• Ustalać na sztywno cen i warunków dotyczących sprzedawanych przez nas produktów i usług
• Zgadzać się na wzajemny podział rynków, klientów lub terytoriów
• Uzgadniać bojkotu klientów, dostawców lub innych konkurentów

W razie wątpliwości zawsze należy poprosić o pomoc swojego przełożonego, swoją jednostkę biznesową lub 
Regionalnego radcę prawnego, innego prawnika z Działu prawnego, Dyrektora ds. przestrzegania przepisów lub 
Głównego radcę prawnego. W żadnym wypadku nie wolno zgadywać, co na dany temat mogą mówić przepisy.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Globalnym regulaminem antymonopolowym i 
dotyczącym konkurencji.

Rzetelnie i dokładnie prowadzimy księgi oraz rejestry finansowe

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że księgi i rejestry prowadzone przez MasterCard dokładnie, 
rzetelnie i właściwie odzwierciedlają istotę realizowanych transakcji. Księgi i rejestry MasterCard zawsze muszą 
być zgodne z zasadami rachunkowości firmy i wymogami w zakresie kontroli wewnętrznej.

Dążąc do zawierania transakcji, ich rejestrowania, dotrzymania terminów i kończenia projektów, musimy 
pamiętać, że prawidłowe i kompletne księgi oraz dokumentacja są niezwykle ważne. Oznacza to, że przed 
sfinalizowaniem dokumentów, rejestrów i raportów należy sprawdzić ich dokładność i uzyskać wszystkie 
wymagane aprobaty. 

Celowa zmiana informacji lub działania na dokumentach oraz raportach firmowych stanowią poważne naruszenie 
regulaminu i mogą stanowić naruszenie prawa. Może to mieć poważne konsekwencje dla pracownika oraz  
dla firmy. Umyślne wprowadzenie w błąd lub fałszowanie zapisów spowoduje wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego, które może skutkować nawet wypowiedzeniem umowy o pracę, jak również dodatkowymi 
karami. Przed podjęciem działań zawsze należy poprosić o pomoc w rozwianiu potencjalnych wątpliwości.

Pracownicy nie powinni angażować się w żadne transakcje, gdy istnieją powody, aby sądzić, że celem klienta, 
handlowca, partnera biznesowego lub dostawcy jest uzyskanie w jego w sprawozdaniu finansowym 

niezgodnego z prawem zysku, przychodu, przepływu 
środków lub wyniku bilansowego. Jeśli ktokolwiek prosi 
pracownika o wygłoszenie fałszywego lub 
niedokładnego oświadczenia, pracownik powinien 
odmówić i zgłosić sprawę swojemu przełożonemu, 
członkowi Zespołu ds. etyki w biznesie lub Globalnemu 
zespołowi dochodzeniowemu, Dyrektorowi ds. 
przestrzegania przepisów, Głównemu radcy prawnemu, 
dowolnemu prawnikowi Działu prawnego, Dyrektorowi 
finansowemu, Kontrolerowi korporacyjnemu lub za 
pośrednictwem Linii pomocy ds. etyki.
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Odpowiednio angażujemy się w działalność polityczną
MasterCard ma obowiązek należytego angażowania się w działalność polityczną. Musi to być sposób,  
który informuje i wpływa na debatę publiczną dotyczącą kwestii związanych z naszą działalnością, klientami  
i innowacyjnością systemów płatniczych. Staramy się realizować nasze działania jak najbardziej odpowiedzialnie 
i etycznie. MasterCard postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami dotyczącymi 
działalności politycznej. Wszelkie działania polityczne, w które angażuje się MasterCard, są podejmowane 
wyłącznie w najlepszym interesie firmy i realizowane bez względu na prywatne preferencje polityczne członków 
zarządu i/lub kierownictwa szczebla wykonawczego.  
 
Zespół MasterCard ds. relacji ze społeczeństwem nadzoruje strategię firmy w zakresie polityki społecznej  
i składek na rzecz partii politycznych. Wydatki służbowe na cele polityczne są zatwierdzane przez szefa  
Grupy ds. globalnej polityki społecznej.

 Aby uzyskać więcej informacji na temat działań politycznych, należy zapoznać się z Deklaracją MasterCard 
w sprawie działalności politycznej.

Chronimy nasze informacje i aktywa 
Używamy aktywów MasterCard w sposób odpowiedzialny

Świadczenie pracy w sposób etyczny i rzetelny wymaga ochrony aktywów rzeczowych MasterCard oraz  
naszych wartości niematerialnych i prawnych, w tym naszej marki, reputacji, informacji i danych poufnych. 
Aktywa MasterCard należy wykorzystywać w sposób odpowiedzialny. Wydane pracownikom przez MasterCard 
komputery (biurkowe i/lub laptopy), a także inne urządzenia lub systemy MasterCard, do których pracownicy 
mają dostęp, są przeznaczone głównie do celów służbowych. Ograniczone, odpowiednie wykorzystywanie 
komputera i innych urządzeń wydanych przez MasterCard do celów prywatnych jest dozwolone tylko  
w sytuacjach, w których nie koliduje z pracą ani nie narusza regulaminów lub norm MasterCard.  
Nigdy nie należy używać firmowych komputerów ani systemów sieciowych do nieodpowiednich działań,  
np. do przeglądania materiałów obscenicznych lub pornograficznych, ponieważ dostęp do tych witryn  
może powodować szkodę dla kultury MasterCard, miejsca pracy i systemów oraz sieci.

Własność intelektualna MasterCard to jeden z 
najcenniejszych aktywów firmy. Pracownicy 
muszą chronić tajemnice handlowe MasterCard 
oraz inne informacje będące własnością firmy. 
Muszą również przestrzegać obowiązujących 
praw własności intelektualnej innych podmiotów. 
Poszanowanie przez pracowników należącego 
do MasterCard majątku, informacji, w tym 
produktów, oprogramowania, usług i dóbr 
materialnych, takich  
jak meble biurowe, sprzęt i materiały, stanowi 
integralną część ochrony aktywów MasterCard i 
zapewnia gwarancję bezproblemowego 
prowadzenia działalności.
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Ostrożnie postępujemy z informacjami

W trakcie zatrudnienia pracownicy poznają dane na temat MasterCard, jej klientów, dostawców, partnerów 
biznesowych lub innych podmiotów trzecich. Te dane mogą być poufne, wrażliwie w aspekcie konkurencyjności, 
zastrzeżone i/lub prawnie chronione przez MasterCard przed ujawnieniem. Należy przyjąć, że informacje  
są poufne, o ile nie uzyskano wiedzy, że MasterCard je upubliczniła lub że ma prawo do ich upublicznienia.

Pracownicy zawsze powinni podejmować racjonalne i niezbędne środki ostrożności, aby chronić wszelkich 
poufnych informacji dotyczących MasterCard lub innej firmy, do których mają dostęp. Pracownik nie może 
ujawniać żadnych informacji poufnych podmiotom spoza MasterCard, nawet członkom własnej rodziny.

Również w naszej firmie i wśród współpracowników poufne informacje można udostępniać wyłącznie  
na zasadzie potrzeby uzyskania niezbędnej wiedzy.Obowiązki  
te pozostają w mocy nawet po odejściu z pracy w MasterCard. 

Chronimy nasze zasoby informacyjne

Jako globalna firma MasterCard gromadzi, przetwarza, wykorzystuje i wytwarza zasoby informacyjne.  
MasterCard definiuje zasoby informacyjne, jako dowolną własność intelektualną MasterCard i wszelkie 
informacje niejawne i/lub umożliwiające zidentyfikowanie tożsamości, które zostały otrzymane, są posiadane lub 
przekazywane przez MasterCard, w jakiejkolwiek formie lub na dowolnym nośniku, w tym elektronicznym, 
drukowanym i innych nośnikach pamięci masowej oraz urządzeniach, oprogramowaniu komputerowym  
i transmisjach elektronicznych. Zasoby informacyjne to między innymi:

• Dane zagregowane
• Anonimizowane dane transakcji
• Biznesowe dane kontaktowe
• Dane o efektywności firm
• Dane konkurentów
• Dane poufne transakcji 
• Dane konsumentów
•  Dane zgłaszane przez klientów (np. dane ze sprawozdań kwartalnych członków  

(QMR, Quarterly Member Reporting)
• Dane pracowników
• Dane handlowców

Prawidłowe korzystanie z naszych zasobów informacyjnych 
jest niezwykle ważne w kontekście ochrony marki i reputacji 
MasterCard oraz w celu zapewnienia zgodności z wymogami 
prawnymi i regulacyjnymi. Wskazówki na temat gromadzenia, 
używania i przechowywania zasobów informacyjnych 
MasterCard przez pracowników znajdują się w Globalnym 
regulaminie dotyczącym ochrony prywatności i 
danych. Dokument ten umożliwia MasterCard wywiązywanie 
się z obowiązków prawnych, umownych i etycznych 
dotyczących zarządzania i ochrony firmowych zasobów 
informacyjnych. 
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Pracownik mający dostęp do danych pozwalających identyfikować tożsamość lub wrażliwych 
danych dotyczących klientów, konsumentów, naszych pracowników, zarządu, handlowców, 
podwykonawców lub systemów przechowujących te dane musi przestrzegać wszystkich 
obowiązujących zasad i przepisów dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania 
tych danych. Pracownik powinien:

• Gromadzić wyłącznie dane wymagane do prowadzenia konkretnej działalności biznesowej
• Uzyskiwać dostęp do danych osobowych wyłącznie w uzasadnionych celach biznesowych
• Przechowywać i usuwać dane osobowe i inne wrażliwe dane w bezpieczny sposób 
•  Przesyłać — bezpiecznie w transmisjach szyfrowanych — dane osobowe wyłącznie do 

uprawnionych podmiotów, które są zobowiązane do używania ich wyłącznie zgodnie z 
zamierzonym przeznaczeniem oraz do ochrony ich poufności 

•  Niezwłocznie zgłaszać ewentualne naruszenia prywatności lub zagrożenia bezpieczeństwa 
do Globalnego biura ds. prywatności lub do Działu prawnego

Wszelkie pytania należy kierować do Globalnego inspektora ds. ochrony prywatności i danych 
lub członka Globalnego zespołu ds. ochrony prywatności i danych. Aby uzyskać więcej 
informacji, należy się zapoznać z Globalnym regulaminem dotyczącym ochrony 
prywatności i danych.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ustalenie wrażliwości informacji, ustanowienie osób za nie 
odpowiedzialnych i określenie poziomu wymaganej ochrony. Wszyscy pracownicy powinni 
zachować należytą staranność, aby wszystkie informacje poufne i informacje dotyczące 
klientów, pracowników bądź innych informacji osobowych albo poufnych informacji 
biznesowych, były obsługiwane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi oraz z zasadą porządku na biurku, zawartą w Regulaminie 
dotyczącym bezpieczeństwa informacji. Podczas obchodzenia się z informacjami, 
które mogą mieć wpływ na rynki papierów wartościowych, należy zachować szczególną 
ostrożność.

Władze państwowe i prawnicy podmiotów zewnętrznych mogą poszukiwać bezpośredniego 
kontaktu z pracownikami w sprawach audytów, kontroli, dochodzeń lub innych roszczeń 
wysuwanych wobec MasterCard. Przed podaniem jakichkolwiek informacji lub odpowiedzi 
wszelkie pytania tego typu powinny zostać skierowane do Działu prawnego.

Ponadto różne organy państwowe, prawnicy lub inne podmioty mogą przesyłać wnioski o 
uzyskanie dostępu do danych transakcji MasterCard bądź innych zasobów informacyjnych. 
Przed udzieleniem jakichkolwiek informacji lub odpowiedzi organowi wnioskującemu wszystkie 
wnioski o udostępnienie zasobów informacyjnych MasterCard muszą być przekazane do Inspektora ds. ochrony 
prywatności i danych. Dzięki temu istnieje pewność, że wnioski tego typu zostaną rozpatrzone zgodnie z 
odpowiednimi przepisami i wymogami ochrony danych. 

Przeprowadziliśmy 
loterię online w imieniu 
emitenta.  Na stronie 
rejestracji informowaliśmy 
uczestników, że używamy 
ich danych osobowych 
wyłącznie w celu 
zarządzania loterią i w 
związku z koniecznością 
powiadomienia 
zwycięzców. Teraz 
opracowujemy nową ofertę 
i mam pewność, że 
zainteresuje ona 
uczestników loterii. Czy 
możemy informować 
posiadaczy kart  
o nowej ofercie?

Nie.  Mimo że 
uczestnicy loterii podali 
swoje adresy e-mail, nie 
wyrazili zgody, aby firma 
MasterCard wysyłała do 
nich informacje, które nie 
dotyczą promocji 
loteryjnej.  Gromadzone 
przez MasterCard dane 
osobowe mogą być 
używane wyłącznie do 
celów, dla których zostały 
zebrane.
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Nie wykorzystujemy informacji w sposób niewłaściwy

W okresie zatrudnienia pracownicy mogą poznać pewne informacje poufne, które są „istotnymi informacjami niejawnymiˮ na 
temat MasterCard, jednego z jej klientów, dostawców lub partnerów biznesowych bądź innych podmiotów trzecich. 
Ujawnienie istotnych informacji niejawnych może mieć poważne konsekwencje dla MasterCard i dla pracownika. W związku 
z powyższym nie należy ujawniać tego typu informacji osobom spoza naszej firmy,  
w tym członkom rodziny i znajomym. Pracownik może je ujawnić w MasterCard na zasadzie konieczności ich znajomości. 
Informacje są uważane za „istotne informacje niejawneˮ, gdy:

• Nie zostały szeroko upowszechnione publicznie
• Rozsądny inwestor uważałby je za istotne przy podejmowaniu decyzji o zakupie lub sprzedaży danych papierów 

wartościowych

Z uwagi na fakt, że firma MasterCard to amerykańska spółka notowana na giełdzie, żaden pracownik  
— niezależnie od lokalizacji geograficznej — znajdujący się w posiadaniu istotnych informacji niejawnych  
o MasterCard lub spółce współpracującej z MasterCard nie może dokonywać transakcji papierami wartościowymi 
MasterCard ani papierami wartościowymi takiej spółki. Ten zakaz obrotu ma zastosowanie do wszystkich transakcji 
papierami wartościowymi MasterCard, w tym również do zakupu lub sprzedaży akcji MasterCard, realizacji opcji lub 
sprzedaży nabytych papierów wartościowych z ograniczoną zbywalnością. 

Wszyscy pracownicy mają również zakaz obrotu papierami wartościowymi MasterCard, którego celem  
nie jest długoterminowa inwestycja w MasterCard. Do przykładów nieodpowiedniego obrotu należy działanie mające na 
celu uzyskanie zysku z wahań cen akcji MasterCard, np. spekulacje typu „day trading”, jak również krótka sprzedaż, 
sprzedaż papierów wartościowych MasterCard pod zastaw pozycji długiej, zakup papierów MasterCard na kredyt (o ile nie 
ma ustaleń co do pokrycia ewentualnych wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego gotówką) i transakcje 
arbitrażowe. Ponadto nie wolno angażować się w działania, które mają na celu zabezpieczenie lub skompensowanie 
spadku wartości rynkowej akcji (w tym w zakup instrumentów finansowych MasterCard, takich jak kontrakty PVF (prepaid 
variable forward), „kołnierze”, fundusze swapowe lub swapy akcyjne bądź angażowanie się w sprzedaż krótką). 

Wszelkie pytania na temat zgodności z przepisami niniejszej sekcji należy kierować do Sekretarza koncernu  
lub innego doradcy ds. SEC w Dziale prawnym.

Mówimy jednym głosem

Jako spółka giełdowa do społeczności poza MasterCard musimy mówić „jednym głosem”. Przekazywanie spójnych i 
dokładnych informacji do wiadomości publicznej, naszym klientom, potencjalnym klientom,  
partnerom biznesowym i inwestorom jest niezbędne do zachowania naszej reputacji i jest wymagane  
do spełnienia wymogów regulacyjnych oraz zobowiązań prawnych. W imieniu MasterCard z przedstawicielami prasy oraz 
podczas wydarzeń zewnętrznych, konferencji, targów lub forum branżowych mogą rozmawiać  
tylko uprawnieni przedstawiciele MasterCard. Pracownik nie ma prawa odpowiadać na pytania mediów  
ani przekazywać jakichkolwiek odpowiedzi lub informacji w imieniu MasterCard bez konsultacji z działem Worldwide 
Communications (Komunikacja globalna). Pytania od inwestorów muszą być kierowane do Działu relacji z inwestorami. 
Więcej szczegółów na temat komunikacji zewnętrznej opisano w Wytycznych do regulaminu dotyczącego 
wszystkich pracowników, Regulaminie dotyczącym relacji z inwestorami i Regulaminie dotyczącym 
komunikacji globalnej. 
 
Jako firma zachęcamy naszych pracowników, klientów, partnerów i inne podmioty do wzajemnej komunikacji  
za pośrednictwem blogów internetowych, portali społecznościowych, forum dyskusyjnych, stron wiki, filmów  
i innych mediów społecznościowych. Może to być świetny sposób stymulowania rozmów i dyskusji. Obowiązujący w 
MasterCard Regulamin dotyczący mediów społecznościowych zawiera wytyczne na temat korzystania z 
mediów społecznościowych przez pracowników. Zachęca ich do działania w sposób odpowiedzialny, przejrzysty i z 
szacunkiem. 
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W szczególności należy pamiętać, że: 
•  Kodeks postępowania MasterCard i regulaminy MasterCard mają zastosowanie do postępowania 

pracowników w Internecie (blogi lub inne rozmowy online) w takim samym zakresie, jak do postępowania w 
świecie rzeczywistym. 

• Nie wolno omawiać informacji poufnych MasterCard, np. oferty przyszłych produktów lub usług. 
• Należy szanować prawa własności intelektualnej innych podmiotów, w tym prawa autorskie.
• W przypadku rozmów na temat produktów i usług MasterCard pracownik musi ujawnić, kim jest i gdzie 
pracuje.
•  Wymagane jest powstrzymywanie się od przekazywania uwag, które są wulgarne, obsceniczne, stanowią 

groźby, są zastraszające, nękające, niezgodne z prawem i naruszają obowiązujące w MasterCard zasady 
równości. 

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z dowolnym aspektem Regulaminu dotyczącego mediów 
społecznościowych i jego zastosowań należy kierować na adres: social@mastercard.com
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Podsumowanie
MasterCard oczekuje, że każdy pracownik bez względu na szczebel będzie dążyć do postępowania w sposób rzetelny. 
Mamy nadzieję, że Kodeks pomoże zidentyfikować potencjalne problemy z rzetelnością i przekaże wskazówki 
informujące, jak radzić sobie w takich sytuacjach. Pamiętaj, że jeśli kiedykolwiek nie będziesz mieć pewności odnośnie 
do sposobu postępowania, możesz poprosić o poradę swojego przełożonego, członka Zespołu etyki w biznesie, 
Dyrektora ds. przestrzegania przepisów, pracownika Działu kadr lub prawnika z Działu prawnego.
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Zasoby

Zespół MasterCard ds. globalnej zgodności z przepisami chętnie odpowie na wszelkie 
pytania dotyczące Kodeksu postępowania i regulaminów firmy oraz omówi wszelkie 
wątpliwości związane z potencjalnym naruszeniem Kodeksu.

Aby uzyskać więcej informacji o najważniejszych osobach kontaktowych, odwiedź 
witrynę internetową Globalna zgodność z przepisami. 

Podejrzenia lub potencjalne naruszenia Kodeksu Postępowania, regulaminów firmy 
MasterCard oraz przepisów prawa należy zgłaszać do następujących osób:

• Przełożony

• Globalny zespół dochodzeniowy

• Dyrektor ds. przestrzegania przepisów

• Dowolny prawnik w Dziale prawnym

• Pracownik Działu kadr

• Linia pomocy ds. etyki*  

*Lokalne przepisy ochrony danych mogą ograniczać dostępność Linii pomocy ds. etyki
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