
TOTAL S.A.
Siedziba:
2, place Jean Millier – La Défense 6
92400 Courbevoie – Francja
Tel.: + 33(0)1.47.44.45.46
Kapitał zakładowy: €5 963 168 812,50
542 051 180 RCS Nanterre

Do zobaczenia na 
www.total.com
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Polska wersja dokumentu została przetłumaczona w oparciu o tekst w wersji angielskiej – lutego 2015 roku.



Total jest jednym z największych przedsiębiorstw sektora oil & gas na świecie, działającym w 
ponad 130 krajach. 100 000 pracowników koncernu wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie 
we wszystkich gałęziach sektora – poszukiwaniu i wydobyciu ropy naftowej oraz gazu ziemnego; 
rafinacji i przemyśle chemicznym; w marketingu i w nowych źródłach energii. Misją Total jest 
zaspokajanie światowego zapotrzebowania na energię – zarówno dziś, jak i w przyszłości. 
www.total.com

KODEKS POSTĘPOWANIA
SZACUNEK – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – WZOROWE ZACHOWANIE



Prowadzimy działalność w ponad 130 krajach, niekiedy w bardzo 
skomplikowanych warunkach biznesowych. Nasz rozwój i przyszła 
pozycja rynkowa zależą od trzech współzależnych wartości leżących 
u podstaw wszystkiego, co robimy:   

szacunek, odpowiedzialność i wzorowe zachowanie. 
Kodeks postępowania opisuje, jak każdego dnia wprowadzamy te wartości 
w życie. Wyjaśnia nasze zobowiązania i oczekiwania wobec interesariuszy  
i stanowi poradnik dla pracowników oraz wszystkich osób pracujących w naszym 
imieniu.

PONIŻSZE TRZY KLUCZOWE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SĄ 
W RÓWNYM STOPNIU WAŻNE DLA SUKCESU NASZEJ FIRMY JAKO 
ODPOWIEDZIALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA:

 Zobowiązanie do zapewniania najwyższego poziomu bezpieczeństwa  
i ochrony w codziennej działalności, jak również do dbania o zdrowie ludzi  
i środowisko naturalne.

 Zgodność z najwyższymi standardami uczciwości, w szczególności poprzez 
zapobieganie korupcji, oszustwom i nieuczciwej konkurencji.

 Poszanowanie międzynarodowych standardów praw człowieka. 

Kierownictwo poszczególnych jednostek odpowiada za wdrażanie tych 
wartości, jak również za przestrzeganie zasad prowadzenia działalności.

We wszelkich kwestiach związanych z kodeksem postępowania – przede 
wszystkim dotyczących podejmowania ważnych dla działalności koncernu 
decyzji – można się kontaktować z komisją etyki koncernu.

Razem z całym komitetem wykonawczym jestem przekonany, że każdy z Was 
będzie sumiennie przestrzegał naszego kodeksu postępowania. Wspólnie 
możemy zadbać o zrównoważony rozwój koncernu, zagwarantować korzyści 
naszym interesariuszom i działać zawsze z troską o zrównoważoną energię 
(committed to a better energy). 

Patrick Pouyanné
Dyrektor generalny
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CZYM JEST   
KODEKS POSTĘPOWANIA?

KODEKS 
POSTĘPOWANIA

ZAKRES 
OBOWIĄZYWANIA

uuuOkreśla wartości przyświeca-
jące działaniom koncernu

uuuWyznacza nasze zasady pro-
wadzenia biznesu i zobowią-
zania wobec poszczególnych 
interesariuszy

uuuOkreśla oczekiwania wobec 
naszych pracowników w zakre-
sie podejmowania codziennych 
decyzji oraz relacji z interesa-
riuszami

uuuObjaśnia rolę komisji etyki

uuuZapewnia wytyczne na wypa-
dek pytań i wątpliwości

uuuOkreśla dodatkowe źródła 
informacji dotyczące poszcze-
gólnych zagadnień

Kodeks postępowania jest ogólnodostępnym 
dokumentem skierowanym do wszystkich 
naszych menadżerów i pracowników na całym 
świecie, jak również do naszych poszczególnych 
i n t e r e s a r i u s z y :  k l i e n t ó w,  d o s t a w c ó w  i 
wykonawców, rządów państw, w których 
prowadzimy działalność, lokalnych społeczności, 
partnerów biznesowych i  akcjonariuszy.  

MENADŻEROWIE MAJĄ KONKRETNE OBOWIĄZKI:  
uuuOczekujemy, że zapewnią 

zrozumienie treści kodeksu 
postępowania wśród swoich 
podwładnych.

uuuOdpowiadają za stworzenie 
swobodnej atmosfery, w której 
pracownicy są zachęcani do 
omawiania problemów.

uuuMuszą dopilnować wdrażania 
i przestrzegania naszych zasad 
prowadzenia biznesu.

uuuMuszą postępować w sposób 
przykładny i reprezentować 
swoją postawą nasze wartości.

Wszyscy pracownicy muszą rozumieć zawarte w kodeksie zasady 
prowadzenia biznesu i ich przestrzegać.

Od dostawców, poddostawców i partnerów biznesowych ocze-
kujemy przestrzegania standardów równoważnych z naszymi, w 
szczególności w odniesieniu do ich personelu.
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Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo 
wspieramy oszczędne i należyte 
wykorzystywanie źródeł energii oraz 
produktów.

Uwzględniamy w naszych działaniach 
potrzeby dzisiejszych konsumentów 
oraz interesy przyszłych pokoleń. 
Przestrzegamy pol i tyk i  ochrony 
środowiska będącej integralną częścią 
naszej strategii zrównoważonego 
rozwoju a także regularnie sporządzamy 
przejrzyste sprawozdania.

W sytuacjach niezgodności między 
wymogami  prawnymi  a  naszym 
kodeksem postępowania staramy się 
wybierać wyższy standard.

Współpracujemy z międzynarodowymi, 
rządowymi oraz pozarządowymi 
organizacjami w sprawach dotyczących 
naszej działalności i reagujemy na 
obawy wyrażane przez takie instytucje.

Poniższe zasady prowadzenia biznesu 
stanowią dla nas punkt odniesienia. Są 
one zgodne z naszymi celami nieustan-
nego rozwoju, zapewniania korzyści 
interesariuszom, klientom i pracowni-
kom, jak również przyczyniania się do 
rozwoju społeczno-ekonomicznego kra-
jów, w których prowadzimy działalność.

NASZE ZASADY   
PROWADZENIA BIZNESU

Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów 
i norm krajowych oraz międzynarodowych 
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Komisja etyki koncernu odpowiada za ogólny nadzór nad  
przestrzeganiem kodeksu postępowania w ramach naszej działalności.

Najważniejszych 
konwencjach 

Międzynarodowej 
Organizacji Pracy

Dobrowolnych 
Zasadach dot. 
Bezpieczeństwa i Praw 
Człowieka

Wytycznych ONZ dot. 
Biznesu i Praw Człowieka 
popartych w 2011 roku przez 
Radę Praw Człowieka ONZ

Programie ONZ 
Global Compact

Wytycznych OECD 
dla Przedsiębiorstw 
Międzynarodowych

Powszechnej 
Deklaracji Praw 

Człowieka

3 NAJWAŻNIEJSZE 
ZASADY

ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PRZEPISAMI ORAZ 
REGULAMINEM KONCERNU WSZELKIE NARU-
SZENIA ZASAD PROWADZENIA BIZNESU MOGĄ 
SKUTKOWAĆ SANKCJAMI WEWNĘTRZNYMI  
I/LUB PRAWNYMI.

uuuCelem koncernu Total jest zapewnianie najwyższych standardów bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz ochrony personelu i środowiska naturalnego 
we wszystkich miejscach prowadzenia działalności.

uuuKoncern Total wprowadził rygorystyczny program zgodności z zasadami 
oparty na regule „zero tolerancji”, którego celem jest wykrywanie i powstrzy-
mywanie naruszeń przepisów w zakresie zapobiegania praktykom monopo-
lowym, oszustwom, przekupstwu i łapówkom na poziomie ogólnoświatowym.

uuuKoncern Total zobowiązuje się do przestrzegania w swojej działalności 
międzynarodowych standardów praw człowieka.

 

KONCERN TOTAL 
PRZESTRZEGA ZASAD 

OKREŚLONYCH W
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NASI PRACOWNICY
Zwracamy szczególną uwagę na warunki, w jakich 

pracuje nasz personel, a przede wszystkim na 
szacunek wobec każdego pracownika

Wierzymy w lojalność, zmotywowanie, 
kompetencje i obowiązkowość naszych 
menadżerów i pracowników.

Jesteśmy przekonani, że nasz rozwój 
zależy od zaufania i szacunku ze strony 
koncernu wobec personelu oraz między 
samymi pracownikami.

Cały personel musi się stosować do 
naszych zasad, postępując według zbioru 
podstawowych postaw Total Attitude: słu-
chania, wzajemnego wsparcia, wymiany 
informacji (interdyscyplinarności) i odwagi.

Pracownicy realizują swoje codzienne 
zadania zgodnie z kodeksem postępo-
wania.
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ZOBOWIĄZANIA  
KONCERNU

1. Cały personel jest poddawany 
corocznej ocenie, w trakcie której 
wyznaczane są cele, pracownicy są 
oceniani pod kątem efektywności i 
przestrzegania kodeksu postę-
powania, omawiany jest rozwój 
zawodowy z uwzględnieniem 
odpowiednich szkoleń.

2. Zwracamy szczególną uwagę 
na warunki, w jakich pracuje perso-
nel, dbając przede wszystkim o 
szacunek wobec każdego człowie-
ka, o zero tolerancji dla dyskrymi-
nacji w miejscu pracy, o swobodę 
zrzeszania się i układów zbioro-
wych, jak również o bezpieczeń-
stwo i higienę pracy. Nie tolerujemy 
żadnych form dyskryminacji.

3.Uwzględniamy dobro pracow-
ników w naszym rozwoju poprzez 
inicjowanie i ułatwianie rozpo-
wszechniania istotnych informacji, 
konsultacje oraz uczestniczenie w 
dialogu. 

4. Szanujemy życie prywatne, a 
w szczególności chronimy dane 
osobowe wszystkich pracowników 
i innych interesariuszy. 

5. Personel zatrudniamy wyłącz-
nie na podstawie naszych wymo-
gów i konkretnych umiejętności 
poszczególnych kandydatów. 

6.  Różnorodność jest decydu-
jącym czynnikiem naszej konku-
rencyjności, atrakcyjności oraz 
zdolności do wprowadzania zmian 
i dostosowywania się. Rozwijamy 
umiejętności zawodowe i wspie-
ramy kariery naszych pracowni-
ków przy zerowej tolerancji dla 
dyskryminacji, niezależnie od ich 
pochodzenia, płci, wieku, niepełno-
sprawności, orientacji seksualnej, 
tożsamości płciowej lub stowarzy-
szenia z organizacją polityczną, 
religijną, związkową czy też grupą 
mniejszościową.
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Pytanie:  
Wymagacie od 

pracowników 
przestrzegania praw 

człowieka. Czym są dla 
koncernu Total prawa 
człowieka i jaki to ma 

związek ze mną?

7
KORZYSTANIE Z ZASOBÓW 

INFORMATYCZNYCH I 
KOMUNIKACYJNYCH   

•

5
POSZANOWANIE 

POUFNOŚCI I 
PRAW WŁASNOŚCI 

INTELEKTUALNEJ ORAZ 
PRZEMYSŁOWEJ  

•

4
DEKLARACJA  

W SPRAWIE KONFLIKTÓW 
INTERESÓW  

•

3
ODRZUCANIE 

JAKICHKOLWIEK FORM 
KORUPCJI, OSZUSTWA CZY 
PRAKTYK NIEUCZCIWYCH 

WOBEC KONKURENCJI 
•

8
ZAANGAŻOWANIE W 

DZIAŁALNOŚĆ  
POLITYCZNĄ  

•

6
ZAKAZ 

WYKORZYSTYWANIA 
INFORMACJI 

STANOWIĄCYCH 
TAJEMNICĘ ZAWODOWĄ 
W OBROCIE PAPIERAMI 

WARTOŚCIOWYMI  
•

1
PRAWA CZŁOWIEKA 

•
2

BEZPIECZEŃSTWO I 
HIGIENA PRACY,  

OCHRONA PRACOWNIKÓW,  
KWESTIE SPOŁECZNO-

EKOLOGICZNE 
• 

PRACOWNICY MUSZĄ DOPILNOWAĆ WYPEŁNIANIA CODZIENNYCH ZADAŃ 
ZGODNIE Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA. 

OCZEKIWANIA  
KONCERNU

ODPOWIEDŹ ZE STRONY KONCERNU TOTAL:  
Przestrzeganie praw człowieka jest dla nas kluczowym wymogiem, 
zważywszy, że prowadzimy działalność w zróżnicowanych, często 
skomplikowanych środowiskach pracy. Określiliśmy trzy obszary mające 
znaczenie dla naszej działalności:

Prawa człowieka w miejscu pracy: warunki zatrudnienia i pracy personelu 
naszego, naszych dostawców i wykonawców (na przykład sprzeciwianie się 
dyskryminacji i prześladowaniom, co najmniej minimalna płaca, swoboda 
zrzeszania się itp.).
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1. PRAWA CZŁOWIEKA  
Od pracowników wymaga się zachowania czujności i osobi-
stego zaangażowania w kwestie praw człowieka w codziennej 
działalności. Przewodnik koncernu Total po tematach związa-
nych z prawami człowieka zawiera szczegółowe informacje na 
temat naszych zobowiązań i oczekiwań.

2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, 
OCHRONA PRACOWNIKÓW, KWESTIE 
SPOŁECZNO-EKOLOGICZNE   
Pracownicy muszą być na co dzień świadomi swoich obowiąz-
ków i w sposób należyty zapobiegać wypadkom, zagrożeniom 
dla zdrowia i środowiska naturalnego, jak również niekorzyst-
nemu oddziaływaniu na lokalne społeczności. Od pracowni-
ków oczekuje się zrozumienia wewnętrznych standardów i 
potencjalnych oraz rzeczywistych skutków naszej działalności, 
a także postępów w zakresie zarządzania ryzykiem.

3. ODRZUCENIE KAŻDEJ FORMY KORUPCJI,  
W TYM GRATYFIKACJI, OSZUSTW ORAZ 
NIEUCZCIWYCH PRAKTYK WOBEC KONKURENCJI 
Stanowisko koncernu w tych kwestiach opiera się na 
zasadzie „zero tolerancji”. Koncern przestrzega najwyższych 
standardów transparentności. Pracownicy muszą budować 
uczciwe relacje z wszystkimi interesariuszami, zapobiegać 
sytuacjom prowadzącym do naruszenia zasad, wykrywać je i 
reagować w razie ich wystąpienia. Podręcznik koncernu Total 
dotyczący uczciwej działalności zawiera zalecenia w zakresie 
przestrzegania obowiązujących zasad. Oczekujemy też, że 
pracownicy będą korzystać z porad odpowiednich działów 
prawnych.

4. DEKLARACJA W SPRAWIE KONFLIKTÓW 
INTERESÓW 
Pracownicy są zobowiązani do ujawniania przypadków konflik-
tu interesów. Identyfikowanie nowych i zgłaszanie istniejących 
konfliktów interesów umożliwia zarządzanie ryzykiem. Pracow-
nicy mogą minimalizować skalę potencjalnych konfliktów 
interesów poprzez: 
- wystrzeganie się jakichkolwiek korzyści z działalności konku-
rencji, dostawcy lub klienta bez wcześniejszej pisemnej zgody 
menadżera,
- powstrzymanie się od wykonywania zewnętrznej działalności 
zawodowej bez wcześniejszej pisemnej zgody menadżera, 
jeśli są pełnoetatowymi pracownikami Total.
Więcej informacji można znaleźć w poradniku Total dotyczą-
cym uczciwej działalności.

5. POSZANOWANIE POUFNOŚCI I PRAW 
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ PRZE-
MYSŁOWEJ
Pracownicy nie mogą w żaden sposób ujawniać poufnych 
informacji – ani ustnie, ani pisemnie, ani elektronicznie. Muszą 
ponadto przestrzegać zasad związanych z własnością inte-
lektualną i przemysłową. To zobowiązanie nie wygasa nawet 
po odejściu z firmy.

6. ZAKAZ WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI 
STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ ZAWODOWĄ W 
OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI
Proceder ten jest przestępstwem giełdowym polegającym na 
wykorzystaniu poufnych informacji, nieujawnionych dotych-
czas publicznie, do nabycia lub zbycia udziałów w firmie lub 
innych papierów wartościowych. W razie wątpliwości pracow-
nicy powinni kontaktować się z działem prawnym. 

7. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INFORMATYC-
ZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH  
Zasoby informatyczne i komunikacyjne są przeznaczone do 
użytku zawodowego. Uzasadnione użytkowanie do celów 
prywatnych może być tolerowane zgodnie ze stosownymi 
przepisami i regulacjami wewnętrznymi. 

8. ZAANGAŻOWANIE W DZIAŁALNOŚĆ POLITY-
CZNĄ 
Szanujemy prawo naszych pracowników do indywidualnego 
uczestniczenia w działalności politycznej. W tym zakresie 
oczekujemy, że nasi pracownicy będą:
- wyraźnie zaznaczali, iż nie reprezentują koncernu Total,
- informowali swoich menadżerów o możliwości konfliktu inte-
resów wynikającego z ich działalności politycznej.

Prawa człowieka a społeczności lokalne:  zważywszy 
na potencjalne skutki naszych działań, należy zwracać 
szczególną uwagę na prawa i obawy lokalnych 
społeczności w krajach, w których prowadzimy 
działalność (na przykład w zakresie ochrony środowiska, 
prawa własności czy innych stosowanych lokalnie 
rozwiązań prawnych).

Prawa człowieka a ochrona ludzi: adekwatne do 
sytuacji użycie siły, ocena ryzyka i współpraca ze 
służbami prywatnymi oraz publicznymi chroniącymi 

nasz personel i obiekty zapewniają lepsze zintegrowanie 
firmy ze środowiskiem lokalnym. 

Przewodnik Total po kwestiach praw człowieka zawiera 
konkretne przykłady wyzwań związanych z prawami 
człowieka oraz zalecane postępowanie. W razie 
wątpliwości nie wahaj się skontaktować z przełożonym, 
działem prawnym lub komisją etyczną.
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INNI  
INTERESARIUSZE
Kodeks postępowania objaśnia nasze  

zobowiązania i oczekiwania wobec interesariuszy, 
którzy są kluczowi dla naszego  

długofalowego sukcesu 

KLIENCI

DOSTAWCY I 
WYKONAWCY
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KLIENCI Koncern Total dostarcza klientom wysokiej jakości produkty i usługi oraz nieustannie 
dąży do oferowania skutecznych rozwiązań w konkurencyjnych cenach dostosowa-
nych do konkretnych wymogów.

Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów. Nieustannie monitorujemy, 
oceniamy i ulepszamy nasze produkty, usługi, technologie oraz procedury, dbając o 
jakość, bezpieczeństwo, wydajność energetyczną i innowacyjność na każdym etapie 
procesów rozwoju, produkcji i dystrybucji. 

DOSTAWCY I 
WYKONAWCY

Polityka koncernu Total wobec dostawców i podwykonawców zakłada szanowanie 
interesów wszystkich stron poprzez przejrzyste i uczciwie negocjowane warunki 
współpracy i umów. Oparta jest na trzech filarach: dialogu, profesjonalizmie i posza-
nowaniu zobowiązań. 

OD DOSTAWCÓW OCZEKUJEMY:
uuu Przestrzegania zasad równoważnych 

z naszym kodeksem postępowania, które 
określono w podstawowych zasadach 
zakupów dóbr i usług, a także zgody na 
poddawanie się audytom
uuu Dopilnowania zgodności z regulami-

nami równoważnymi z naszym wśród ich 
własnych poddostawców i podwykonawców

uuu Zwracania szczególnej uwagi na 
standardy i procedury w zakresie praw 
człowieka, w tym na warunki pracy ich 
personelu 

Pytanie:  
Jako dostawcy 
oczekujecie od 

nas standardów 
równoważnych z 
waszymi. Jakimi 

standardami uczciwości 
kieruje się Total?

ODPOWIEDŹ KONCERNU TOTAL:  
Nasze zobowiązanie się do uczciwości wymaga od nas, abyśmy wszyscy 
aktywnie dbali o przykładne postępowanie każdego pracownika. Spełnianie 
wymogu uczciwości wobec firmy i naszych partnerów biznesowych oznacza 
zwalczanie wszelkich form korupcji i oszustwa, unikanie doprowadzania 
do konfliktów interesów, przestrzeganie praw konkurencji i wypełnianie 
naszych zobowiązań.
Oczekiwania te określono w podstawowych regułach zakupów. Więcej 
informacji na temat naszych standardów uczciwości można znaleźć w 
podręczniku Total dotyczącym uczciwej działalności, w którym zagadnienia 
zostały zilustrowane konkretnymi sytuacjami i zaleceniami. 

Pytanie:  
Chcecie być postrzegani 

jako odpowiedzialne 
przedsiębiorstwo.  

W jaki sposób 
ulepszacie swoje 

produkty i usługi w 
odniesieniu do ochrony 

środowiska? 

ODPOWIEDŹ KONCERNU TOTAL:  
Nasze zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju jest warunkiem 
społecznego przyzwolenia na prowadzenie działalności oraz długofalowej 
kondycji spółki. W ostatnich latach pracowaliśmy nad energooszczędnymi 
rozwiązaniami odznaczającymi się mniejszym oddziaływaniem na 
środowisko przez cały cykl życia, a równocześnie oferującymi równoważną 
lub większą jakość i wydajność w porównaniu z produktami oraz usługami 
konkurencji. Na przykład w 2009 roku wprowadziliśmy na rynek program 
etykiet Total Ecosolutions mający na celu opracowywanie rozwiązań 
ułatwiających klientom zmniejszanie ich oddziaływania na środowisko 
(łącznie z aspektami zdrowia ludzkiego). Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.total.com/en/society-
environment/environment/eco-efficient-solutions 
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ODPOWIEDŹ TOTAL: 
Ochrona naszych pracowników i obiektów to jeden z naszych największych 
priorytetów. Służby publiczne oraz firmy prywatne odpowiadają za ochronę, a 
jednocześnie pilnują przestrzegania praw miejscowych społeczności.

Właśnie dlatego podejmujemy wszelkie działania niezbędne do zagwarantowania 
przestrzegania Dobrowolnych Zasad dot. Bezpieczeństwa i Praw Człowieka. 
Zasady te promują dialog między rządami, organizacjami pozarządowymi oraz 
firmami i formułują zalecenia dotyczące przestrzegania praw człowieka dla 
przedsiębiorstw wydobywczych korzystających z ochrony służb publicznych lub 
firm prywatnych. 

Uwzględniliśmy te zasady w naszej polityce ochrony i zidentyfikowaliśmy 
pięć zagadnień priorytetowych: 
- Ustanawianie formalnych relacji między spółkami zależnymi a państwami w celu 
przydzielenia służb bezpieczeństwa zgodnie z naszymi zasadami.
- Transport sprzętu, który powinien się odbywać tylko w wyjątkowych sytuacjach 
i pod pełnym nadzorem.
- Weryfikacja procedur rekrutacyjnych firm ochroniarskich.
- Konkretne szkolenia.
- Zgłaszanie incydentów.

W marcu 2012 roku oficjalnie przystąpiliśmy do inicjatywy, potwierdzając tym 
samym nasze zaangażowanie.

Pytanie:  
Koncern Total 

przystąpił 
do projektu 

Dobrowolnych 
Zasad dot. 

Bezpieczeństwa i 
Praw Człowieka. 
Co to oznacza?

LOKALNE  
SPOŁECZNOŚCI 

KRAJE, W KTÓRYCH 
PROWADZIMY 
DZIAŁALNOŚĆ

Wytyczne ONZ dot. Biznesu i Praw 
Człowieka poparte przez Radę Praw 
Człowieka ONZ w 2011 roku uznają 
zobowiązania państw do szanowania, 
ochrony i przestrzegania praw człowieka.

W ramach prowadzonej działalności 
szanujemy środowisko naturalne oraz 
kulturę goszczących nas państw.

Total szanuje suwerenność goszczących 
państw i nie ingeruje w ich politykę ani też 
nie finansuje działalności politycznej. W 
uzasadnionych sytuacjach zastrzegamy 
sobie prawo do informowania rządów 
o naszym stanowisku w kwestiach 
związanych z prowadzoną przez nas 
działalnością, naszymi pracownikami 
oraz interesariuszami, a także o naszym 
głębokim przekonaniu o znaczeniu 
poszanowania praw człowieka. 
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ODPOWIEDŹ TOTAL: 
W związku z naszą działalnością miejscowe społeczności oczekują 
miejsc pracy, rozwoju lokalnego itp. Dyrektywa socjalna Total zawiera 
najważniejsze procedury odnoszące się do całokształtu naszej działalności, 
takie jak regularne konsultacje z interesariuszami, znajomość kontekstu 
społecznego i wdrożenie planu działania oraz systemu zarządzania.

Zespoły lokalne są szkolone pod kątem omawiania takich kwestii ze 
społecznościami lokalnymi oraz wdrażania projektów korzystnych zarówno 
dla naszych działań, jak i goszczącej nas społeczności. Aby wesprzeć 
nasze zespoły pracujące w terenie, zapewniamy rozmaite narzędzia, w 
tym wewnętrzne wytyczne dotyczące dialogu z interesariuszami czy 
mechanizmów wnoszenia zażaleń przez społeczności. Wdrożyliśmy 
ponadto narzędzie SRM+ ułatwiające poznawanie poglądów zewnętrznych 
interesariuszy poprzez dyskusje z lokalnymi społecznościami oraz 
opracowywanie wspólnych planów działania spełniających oczekiwania 
takich społeczności.

Pytanie:  
Co konkretnie 

zrobiono w celu 
zagwarantowania 

dialogu z lokalnymi 
społecznościami?

LOKALNE  
SPOŁECZNOŚCI 

Działania Total oddziałują na lokalne 
społeczności i miejscowe środowisko 
naturalne, w związku z czym regularnie 
konsultujemy się z mieszkańcami.

Poprzez naszą działalność przyczyniamy 
się do rozwoju społeczno-ekonomicznego 
w goszczących nas państwach. Zwraca-
my szczególną uwagę na możliwości 
rozwoju z punktu widzenia lokalnych 
społeczności.

Szanujemy prawa społeczności. Identy-
fikujemy, powstrzymujemy i ograniczamy 
skutki przede wszystkim dla środowiska i 
stylu życia, a w stosownych przypadkach 
zapewniamy środki naprawcze. Już na 
bardzo wczesnym etapie staramy się 
nawiązywać dialog i trwałe relacje z tymi 
społecznościami.

Opracowujemy i wdrażamy skuteczne 
lokalne mechanizmy wnoszenia skarg i 
procesy naprawcze, w szczególności w 
odniesieniu do grup najbardziej narażo-
nych, takich jak rdzenna ludność. 
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PARTNERZY  
BIZNESOWI

INTERESARIUSZE
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ODPOWIEDŹ TOTAL: 
Przed wszystkimi nowymi ryzykownymi inwestycjami sprawdzamy, czy 
będziemy w stanie sprostać wszelkim stosownym wymogom prawnym 
oraz czy będziemy mogli prowadzić działalność zgodnie z naszym 
kodeksem postępowania.
Aby ułatwić pracownikom przestrzeganie naszych standardów, 
zapewniamy szkolenia, opublikowaliśmy też szereg norm i 
dokumentów, takich jak przewodnik po kwestiach praw człowieka 
i poradnik dotyczący uczciwej działalności. Aby zagwarantować 
zgodność z naszym kodeksem postępowania, zlecamy firmie 
zewnętrznej przeprowadzenie oceny etyczności naszych działań. 
Uczestniczymy też w międzynarodowych inicjatywach, takich jak 
Inicjatywa jawności w sektorze wydobywczym oraz Dobrowolne 
zasady dot. bezpieczeństwa i praw człowieka.

Pytanie:  
Projekty Total mogą się 

wiązać z pewnym ryzykiem 
w zakresie praw człowieka 

lub uczciwości. W jaki 
sposób sprawdzacie, czy 

zastosowanie zasad 
zawartych w waszym 

kodeksie postępowania jest 
możliwe?

PARTNERZY  
BIZNESOWI

Zawsze, kiedy jesteśmy stroną kontrolującą wspólne przedsięwzięcie typu joint 
venture, stosujemy nasz kodeks postępowania.

Jeśli wspólne przedsięwzięcie kontroluje nasz partner, wówczas dokładamy wszel-
kich starań, aby stosował zasady równoważne z naszym kodeksem postępowania.

INTERESARIUSZE Pracujemy na zaufanie naszych interesariuszy, mając za cel gwarantowanie 
korzystnych i zrównoważonych inwestycji.

Przestrzegamy stosownych regulaminów giełd papierów wartościowych i uczciwie 
wykazujemy nasze działania w sprawozdaniach finansowych.

Regularnie przekazujemy naszym interesariuszom wyczerpujące i przejrzyste infor-
macje. Za pośrednictwem zróżnicowanych kanałów komunikacji podtrzymujemy 
stały i konstruktywny dialog z interesariuszami. Wsłuchujemy się w ich oczekiwania, 
obawy i pytania dotyczące dowolnych kwestii.

ODPOWIEDŹ TOTAL: 
Total preferuje dobieranie partnerów biznesowych oraz przemysłowych na 
podstawie ich zdolności do przestrzegania naszych zasad prowadzenia 
działalności – przede wszystkim w zakresie BHP, ochrony środowiska 
i jakości. Wymagamy dokładnego informowania o regulaminach i 
procedurach wdrażanych w ramach przedsięwzięcia oraz o ich stosowaniu, 
a wszelkie obawy zgłaszamy za pośrednictwem stosownych organów 
zarządzających wspólnym przedsięwzięciem. Współpracujemy z 
partnerami, aby promować oraz wspierać wdrażanie w ramach wspólnego 
przedsięwzięcia regulaminów i zasad dotyczących bezpieczeństwa 
równoważnych z naszymi. 

Pytanie:  
Razem z Total prowadzimy 

wspólne przedsięwzięcie 
typu joint venture. Jakie 

są wasze oczekiwania w 
stosunku do nas w zakresie 

bezpieczeństwa?
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KOMISJA 
ETYKI KONCERNU

Komisja etyki koncernu odpowiada za ogólny  
nadzór nad wdrażaniem kodeksu postępowania

SKŁAD KOMISJI 
I PROCEDURA 
MIANOWANIA 

CZŁONKÓW

Komisja etyki składa się z prezesa mianowanego przez Dyrektora 
generalnego oraz członków reprezentujących główne obszary 
działalności koncernu. Członkowie są mianowani przez komitet 
wykonawczy na podstawie rekomendacji prezesa komisji etyki.

Członkami są pracownicy koncernu, posiadający bogate 
doświadczenie w poszczególnych obszarach działalności koncernu 
i którzy wykazali się wymaganą niezależnością oraz swobodą oceny.

Przewodniczący komisji etyki koncernu podlega bezpośrednio 
Dyrektorowi generalnemu.

ZAKRES  
OBOWIĄZKÓW
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Komisja etyki może zwrócić się o 
udostępnienie dowolnych zasobów 
koncernu na potrzeby realizowania 
jego obowiązków. Współpracuje 
przede wszystkim z działem prawnym 
koncernu.

Komisja ma prawo do wizytacji w dowol-
nym obiekcie lub przedsiębiorstwie 
zależnym koncernu. Wdrażanie zasad 
prowadzenia biznesu jest oceniane za 
pomocą audytów etycznych przepro-

wadzanych przez firmy zewnętrzne, 
a dalsze działania podejmuje prezes 
komisji etyki koncernu.

Prezes komisji etyki koncernu składa 
regularne sprawozdania komitetowi 
wykonawczemu oraz komitetowi 
ds. ładu korporacyjnego i  etyki 
wchodzącemu w skład zarządu. 

ZAKRES  
OBOWIĄZKÓW

KOMISJA ETYKI KONCERNU:
uuuZapewnia rozpowszechnianie treści 

kodeksu postępowania i proponuje 
takie zmiany, które uzna za konieczne

uuuSłucha, wspiera i informuje pracowni-
ków oraz innych interesariuszy

uuuPrzedkłada kierownictwu rekomendacje 
dotyczące kwestii etycznych i zwraca 
jego uwagę na ewentualne ryzyko 
zakwestionowania etyczności działań 

uuuW uzasadnionych przypadkach może 
sprawdzać oświadczenia dotyczące 
etyki, w szczególności te kierowane 
do organizacji międzynarodowych, 
rządowych i pozarządowych

uuuNa żądanie wspomaga przygotowywanie 
lokalnych regulaminów i zasad

uuuDoradza działom szkoleniowym 
w kwestii uwzględniania prezentacji 
poświęconych kodeksowi w programach 
szkolenia przede wszystkim nowych 
pracowników i kierownictwa
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ZABIERANIE  
GŁOSU

Wszyscy musimy pilnować przestrze-
gania kodeksu. Rozumiemy potrzebę 
zasięgnięcia porady w celu upewnienia 
się, że planowane działania są zgodne 
z kodeksem postępowania.

W razie wątpliwości w jakichkolwiek 
kwestiach związanych z kodeksem 
postępowania najlepszym wyjściem 
jest zazwyczaj skontaktowanie się z 
przełożonym. Można także zasięgnąć 
porady lokalnego działu HR lub innych 
menadżerów.

Wszyscy członkowie komisji etyki 
zobowiązują się do ochrony poufności 
i danych osobowych. Nie tolerujemy 
żadnych działań odwetowych wobec 
pracowników zgłaszających w dobrej 
wierze swoje obawy.

Również interesariusze spoza firmy 
mogą się kontaktować z komisją etyki 
we wszelkich sprawach dotyczących 
wdrażania kodeksu.

Promujemy kulturę otwartości, w której każdy może 
zgłaszać swoje obawy i wygłaszać poglądy dotyczące 

naszego kodeksu postępowania, będąc przy tym 
pewnym wsparcia ze strony zarządu

ODPOWIEDŹ TOTAL: 
W razie wątpliwości związanych z naszymi wartościami warto zadać sobie 
pytanie: 
- Czy działanie lub decyzja są zgodne z prawem?
- Czy służą interesom prywatnym?
- Co zawierałyby artykuły prasowe na ich temat?
- Jak te działania byłyby oceniane za pięć lat?
- Czy będą miały negatywne skutki dla interesariuszy? 

Zachęcamy też do lektury naszych poradników i innych dokumentów  
(patrz rozdział „Dowiedz się więcej”). 

Pytanie:  
Jak mogę 

ustalić, czy dana 
sytuacja wiąże 
się z ryzykiem 

etycznym?

Porady można również zasięgnąć, kontaktując się z komisją etyczną  
pod adresem:  

ethics@total.com
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DOWIEDZ 
SIĘ WIĘCEJ

— 
ZASOBY TOTAL

Regulaminy etyczne koncernu można znaleźć na 
pracowniczej stronie intranetowej oraz na stronie 

internetowej firmy  
www.total.com

PRZEWODNIK  
PO KWESTIACH  

PRAW CZŁOWIEKА 

Przewodnik ułatwia zrozumienie i stosowanie 
polityki Total w zakresie praw człowieka. Jest 
uzupełnieniem do kodeksu postępowania oraz 
innych zasobów wykorzystywanych przez Total w 
procesie należytej staranności.

PORADNIK  
DOTYCZĄCY UCZCIWEJ 

DZIAŁALNOŚCI

W poradniku opisano standardy uczciwości 
wyrażone w formie pięciu najważniejszych 
priorytetów: zwalczania korupcji, odrzucania 
nieuczciwych praktyk, deklaracji konfliktu interesów, 
szanowania prawa konkurencji oraz wypełniania 
zobowiązań. 
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POWIĄZANE REGULAMINY 

Polityka socjalna  
(dokument wewnętrzny)

Podstawowe reguły zaopa-
trzenia

Regulamin procedur zarządu

Polityka i program zgodności 
z zasadami  

(dokument wewnętrzny)

Złote zasady  
bezpieczeństwa

Finansowy kodeks etyczny

Regulamin etyki w lobbinguRegulamin bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony środo-
wiska i zapewniania jakości 

Regulamin korzystania z 
zasobów informatycznych 

i komunikacyjnych

Regulamin relacji z 
ludnością rdzenną i 

plemienną

Regulamin ochrony 
osób

Regulamin zarządzania 
ryzykiem, kontroli 

wewnętrznych 
i audytów

NAJWAŻNIEJSZE REGULAMINY, 
DYREKTYWY I ZASADY

W styczniu 2015 roku, koncern Total podpisując światowe porozumienie ze związkami IndustriALL, 
potwierdził swoje zaangażowanie jako odpowiedzialnego pracodawcy. Międzynarodowe związki zawodowe 
IndustriALL reprezentują 50 milionów pracowników w 140 państwach.

http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/total_global_agreement_va.pdf

PODPISANIE ŚWIATOWEGO POROZUMIENIA  
ZE ZWIĄZKAMI INDUSTRIALL 
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Światowa Konwencja ONZ: jest inicjatywą zrzeszającą tysiące przedsię-
biorstw, która ma na celu zachęcenie ich do wydawania corocznych sprawozdań 
z postępów w realizowaniu dziesięciu zasad związanych z prawami człowieka, 
standardami zatrudnienia, środowiskiem naturalnym oraz zwalczaniem korupcji.

www.unglobalcompact.org

Wytyczne ONZ dot. Biznesu i Praw Człowieka: Rada Praw Człowieka ONZ 
poparła w 2011 roku zbiór zasad objaśniających role i obowiązki państw oraz

firm w zakresie prowadzenia działalności oraz praw człowieka. 

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Aby dowiedzieć się więcej na temat zobowiązań Total, 
odwiedź strony internetowe poniższych organizacji 

międzynarodowych

Międzynarodowa Organizacja Pracy: MOP jest organem ONZ publikującym 
międzynarodowe konwencje i standardy mające na celu promowanie praw 
pracownika, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy, rozszerzanie ochro-
ny socjalnej oraz umacnianie dialogu na temat problemów związanych z pracą. 

www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

ABY DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ

— 
ZASOBY ZEWNĘTRZNE
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Inicjatywa jawności w sektorze wydobywczym: inicjatywa 
zrzeszająca sektor wydobywczy, państwa i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego, mająca na celu zapewnianie 
większej przejrzystości transakcji pomiędzy rządami a sektorami

wydobycia ropy i górnictwa. 

www.eiti.org

IPIECA: Utworzone w 1974 roku Globalne Stowarzyszenie Przemysłu Naftowo-
Gazowego Do Spraw Ekologicznych i Społecznych wspiera branżę w kwestiach 
społecznych oraz ekologicznych poprzez przygotowywanie, promowanie i 
udostępnianie najlepszych praktyk. Za pośrednictwem grup członkowskich 
stowarzyszenie opublikowało szereg narzędzi, na przykład zestaw narzędzi 
szkoleniowych z zakresu praw człowieka, czy też praktyczne wskazówki 
dotyczące wdrażania praw człowieka do procedur oceny oddziaływania na 
środowisko naturalne, społeczeństwo i zdrowie albo wskazówki dotyczące

należytej staranności w kwestiach praw człowieka.  

www.ipieca.org

Dobrowolne zasady dot. bezpieczeństwa i praw człowieka:  
inicjatywa zrzeszająca sektory wydobywcze, państwa i przedsta-
wicieli społeczeństw obywatelskich, mająca na celu zapewnianie 
konkretnych wytycznych dotyczących oceny ryzyka oraz interakcji 
ze służbami publicznymi i prywatnymi firmami ochroniarskimi. 

www.voluntaryprinciples.org

Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dla przedsię-
biorstw międzynarodowych (OECD): wytyczne te są zbiorem rekomendacji 
dla przedsiębiorstw w sprawach zatrudnienia, praw człowieka, środowiska natu-
ralnego, ujawniania informacji, zwalczania łapownictwa, uczciwej konkurencji i 
podatków. Od czasu ich wdrożenia po raz pierwszy w 1976 r. wytyczne te były 
kilkakrotnie uaktualniane. Ostatnie zmiany wprowadzono w 2011 r. 

www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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