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WYTYCZNE DLA GRUPY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA 
POWAŻNYCH WYPADKÓW  
 
Obowiązek zarządzania poważnymi wypadkami spoczywa na kierownikach, którzy są najbliżej 
zaistniałego problemu. Jednakże w razie zaistnienia okoliczności mogących spowodować poważne 
niepożądane konsekwencje dla ludzi, mienia lub reputacji Brambles jako odpowiedzialnego obywatela 
korporacyjnego, trzeba o tym poinformować wyższe kierownictwo celem zmobilizowania 
odpowiednich środków do rozwiązania zaistniałego problemu.  
 
Na potrzeby przepisów poważnym wypadkiem określa się taki, który dotyczy (lub nawet potencjalnie 
może dotyczyć) jednego z następujących przypadków:  

• Zgon któregoś z pracowników, wykonawców lub w społeczności;  
• Wypadki powodujące (lub potencjalnie powodujące) poważne szkody dla środowiska; 
• Faktyczne obejście lub próba obejścia zasad rachunkowości, wewnętrznych kontroli 

księgowych lub spraw związanych z audytem, w tym oszustwo lub celowy błąd w 
przygotowaniu, ocenie, przeglądzie lub audycie dokumentacji finansowej firmy Brambles, lub 
fałszywe oświadczenia dotyczące kwestii zawartych w dokumentacji finansowej, 
sprawozdaniach finansowych lub raportach z audytu firmy Brambles; 

• Faktyczne lub potencjalne działania niezgodne z prawem, oszustwa lub konflikty interesów; 
• Faktyczne lub potencjalne naruszenia amerykańskiej ustawy o praktykach korupcyjnych za 

granicą (US Foreign Corrupt Practices Act), brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej (UK Bribery Act) 
lub innych przepisów z zakresu przeciwdziałania korupcji lub przekupstwom;  

• Kontrola lub inne dochodzenie przeprowadzane przez regulatora lub lokalne organy ścigania; 
oraz  

• Wypadki powodujące (lub potencjalnie powodujące) poważne niepożądane zainteresowanie 
mediów lub społeczności, postępowanie sądowe lub poważne postępowanie sporne;  

• Długi przestój w działalności; lub  
• Szkody w mieniu lub odpowiedzialność finansowa (po ubezpieczeniu) w kwocie 

przekraczającej 400 000 GBP, 500 000 USD, 1 000 000 AUD lub 600 000 EUR.  
 
Wszystkie takie wypadki należy komunikować kierownikowi odpowiadającemu za zakład, który 
poinformuje o tym prezesa/dyrektora generalnego oddziału , oraz następujące osoby:  
 

• Kontrole Grupy 
• Wiceprezes Grupy, dział audytu wewnętrznego i ryzyka 
• Dyrektor działu prawnego oraz Sekretarz Grupy 

 
Ponadto gdyby wypadek wyglądał na taki, który mógłby pociągnąć faktyczne konsekwencje w 
rozmiarze podanym wyżej, prezes/dyrektor generalny oddziału powinien natychmiast powiadomić o 
tym również dyrektora generalnego Brambles. Jednakże większość wypadków (tj. takie, które niemal 
doprowadziły do takich konsekwencji) nie wymaga informowania dyrektora generalnego Brambles, w 
odróżnieniu od wyżej wymienionych osób.  
 
Kierownictwo Wykonawcze również będzie informowane o takich wypadkach.  
 
Zasadą nadrzędną jednakże jest to, że należy się kierować zdrowym rozsądkiem i w razie jakichkolwiek 
wątpliwości wypadek należy zgłosić.  
 
Dalsze objaśnienia można znaleźć w pełnych Wytycznych dla Grupy dotyczących Zgłaszania 
Poważnych Wypadków i Dochodzeń, którymi dysponuje wiceprezes działu audytu wewnętrznego i 
ryzyka Grupy. 


