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Cel 

Niezmienne osiąganie wysokich standardów w naszej działalności umożliwia nam osiągnięcie 

korzystnych wyników dla Bupa, naszych klientów i pracowników, co ostatecznie zapewnia nam 

osiągnięcie celu, jakim jest dłuższe, zdrowsze i szczęśliwsze życie. 

Bupa jest zobowiązana do prowadzenia własnej działalności w sposób odpowiedzialny, uczciwy i 

rzetelny. Wszystkie przedsiębiorstwa narażone są jednak na popełnianie błędów czy zachowania 

osób, które są niewłaściwe lub nie do zaakceptowania. Z tego powodu, nasza kultura otwartości i 

odpowiedzialności jest tak istotna, podobnie jak posiadanie właściwych ram, dzięki którym nasi ludzie 

mogą zgłaszać problemy i obawy, którymi nie są w stanie podzielić się ze swoim zwierzchnikiem lub 

nie wierzą, że mogą być one potraktowane we właściwy sposób.  

Dlatego też, celem niniejszej polityki lokalnej jest: 

• przedstawienie sprawiedliwej i niezmiennej ramy, dzięki której nasi ludzie będą mogli się 

otwarcie komunikować, w odpowiedzialny sposób, jak najszybciej na temat wszelkich obaw, 

mając świadomość, że będą one potraktowane poważnie, przeanalizowane i doczekają się 

właściwej reakcji przy zachowaniu poufności 

• przedstawienie naszym ludziom instrukcji tego jak się otwarcie komunikować oraz 

• zapewnienie ich o tym, że mogą zgłaszać prawdziwe obawy, nawet gdy okażą się one 

błędne, nie bojąc się o możliwe konsekwencje. 

Kodeks Bupa 

Celem Bupa jest zapewnienie ludziom dłuższego, zdrowszego i szczęśliwszego życia. Kodeks Bupa 

określa nasze oczekiwania wobec naszych ludzi, tak aby osiągnąć nasz cel. Oznacza to 

długoterminową opiekę nad naszymi klientami, budowanie zaufania i silnych relacji ze 

społecznościami - oraz bronienie reputacji naszych kolegów, partnerów i Bupa. Mówiąc inaczej - 

chodzi o przestrzeganie naszych wartości na co dzień. 

W osiągnięciu tego pomaga nam procedura otwartej komunikacji. Niniejsza polityka lokalna 

umożliwia promowanie kultury otwartości i odpowiedzialności w całym przedsiębiorstwie Bupa, a 

także wspiera zarządzanie zagrożeniami ludzkimi, prawnymi i regulacyjnymi. Stanowi ramę do 

wyrażania i badania prawdziwych obaw, które w innych okolicznościach nie byłyby zgłaszane ani nie 

podjęto by właściwych działań naprawczych 

Niniejsza polityka lokalna nie obejmuje jednak żadnych żalów i skarg osobistych, odnoszących się do 

zatrudnienia ani zaangażowania w Bupa. Do takich spraw bardziej odpowiednie są inne procedury i 

polityki. 

Wpływ prawa lokalnego 

Niniejsza polityka lokalna nie zawiera niczego, co wymagałoby od osoby podjęcia lub pominięcia 

jakiegokolwiek działania, które byłoby niezgodne z prawem lub przepisami, do których dana osoba 

musi się stosować.  

Co więcej, Załącznik 1 (Różnice miejscowe i informacje dodatkowe) odnosi się do niniejszej polityki 

w zakresie jurysdykcji wymienionej w załączniku, co ma na celu zapewnienie tego, że Bupa działa 

zgodnie z obowiązującym prawem i lokalnymi przepisami. 

Kogo obejmuje niniejsza polityka lokalna? 

Niniejsza polityka lokalna obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze, których 

właścicielem/większościowym właścicielem jest Bupa - w odniesieniu do rynków międzynarodowych 

oznacza to Bupa Global, Bupa Hong Kong, Quality Healthcare oraz Bupa China. 

Polityka odnosi się również do wszystkich osób zatrudnionych w Bupa na każdym szczeblu w tych 

podmiotach, w tym kierowników, urzędników, dyrektorów, pracowników, konsultantów, kontrahentów, 
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praktykantów, pracowników zdalnych, tymczasowych, stażystów, a także pracowników dorywczych i 

agencyjnych (wszyscy powyżsi nazywani są w niniejszej polityce naszymi ludźmi).  

Niniejsza polityka lokalna obejmuje również osoby pracujące dla wyznaczonych 

przedstawicieli/przedstawicieli zależnych jakiegokolwiek podmiotu wchodzącego w skład Bupa 

Global, zgodnie z obowiązującymi przepisami Zjednoczonego Królestwa (głównie dotyczy to Bupa 

Insurance Limited i Bupa Insurance Services Limited). 

 

Co to jest otwarta komunikacja (Speak Up)?  

Chcemy, aby Bupa była miejscem, gdzie nasi ludzie są w stanie otwarcie się komunikować w 

przypadku, gdy mają jakieś obawy o możliwe naruszenie polityki lub standardów obowiązujących w 

Bupa, lub jakichkolwiek nieprawidłowości lub zagrożenia dla pracowników, klientów, ogółu 

społeczeństwa, środowiska lub Bupa.  

Obejmuje to między innymi: 

• Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, w tym ryzyka dla klientów (w tym pacjentów, 

rezydentów i ich rodzin) oraz innych osób pracujących w Bupa 

• Łapówki i nielegalne prowizje 

• Naruszenie polityki ochrony danych i bezpieczeństwa informacji 

• Szkody wyrządzone w środowisku 

• Naruszenie wymagań dobrej praktyki zawodowej  

• Obawy dotyczące praktyk księgowych 

• Oszustwa i korupcję 

• Poważne naruszenia polityki i/lub procedur Bupa 

• Naruszenie prawa, przepisów lub kodeksu postępowania zawodowego 

• Działania i zachowania, które mogą zaszkodzić reputacji Bupa 

• Pomyłki sądowe 

• Naruszenia prawodawstwa odnośnie współczesnego niewolnictwa i inne nieetyczne 

postępowanie 

• Działania mające na celu ukrywanie powyższych 
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Stosowanie procedury Speak Up 

W przypadku zauważenia niebezpiecznej praktyki, zagrożenia lub nieprawidłowości, należy 

samodzielnie podjąć decyzję odnośnie tego, czy można im zaradzić tu i teraz. Czasami wystarczy 

stanowczy, grzeczny sprzeciw.  

Jeżeli nie jest to możliwe, wówczas najlepiej podzielić się obawami ze swoim bezpośrednim 

przełożonym lub kierownikiem danej placówki.  

Należy również wziąć pod uwagę to, czy istnieje inna, bardziej odpowiednia procedura, z której 

można skorzystać w celu zgłoszenia obawy. Przykładowo, wszelkie skargi dotyczące własnej sytuacji 

osobowej (takiej jak traktowanie w pracy) należy kierować do właściwej komórki, zajmującej się 

procedurami odwoławczymi. 

Jeżeli istnieje jednak prawdziwa obawa o to, że doszło do naruszenia lub potencjalnego naruszenia 

polityki lub standardów Bupa, nieprawidłowości lub zagrożenia dla pracowników, klientów, ogółu 

społeczeństwa, środowiska lub Bupa, a bezpośredni zwierzchnik nie zajął się tą kwestią w należyty 

sposób lub nie ma możliwości rozmowy na ten temat, wówczas należy skorzystać z otwartej 

komunikacji Speak Up. 

Zgłoszenia można składać telefonicznie lub poprzez stronę internetową Speak Up 

Zgłoszenia w ramach Speak Up przyjmowane są przez wyspecjalizowaną, niezależną stronę trzecią, 

NAVEX Global, która zajmuje się zagadnieniami etycznymi i zgodności z przepisami. Zgłoszeń 

Speak Up można dokonywać przez całą dobę, 365 dni w roku, we wszystkich krajach, gdzie działa 

Bupa i we wszystkich odpowiednich językach.  

Mamy nadzieję, że w ramach niniejszej polityki lokalnej każdy będzie mógł się otwarcie 

komunikować, ponieważ w ten sposób będziemy w stanie przeprowadzić dochodzenie i we właściwy 

sposób zareagować, niemniej każdy będzie mógł złożyć zgłoszenie anonimowo poprzez usługę 

Speak Up. 

Zgłoszenia można składać na dwa sposoby: 

• Dzwoniąc na bezpłatne numery telefonu w odpowiednim kraju - patrz Załącznik 2. Linie 

telefoniczne są czynne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a w razie potrzeby, do 

rozmowy z angielskojęzycznym operatorem można będzie skorzystać z pomocy tłumacza. Po 

uzyskaniu połączenia, należy wyraźnie zaznaczyć w jakim języku będzie prowadzona 

rozmowa 

• Korzystając z strony internetowej Speak Up, zarządzanej przez NAVEX Global w imieniu 

Bupa. Adres strony to www.bupa.com/speakup 

Zgłoszenia bezpośrednie do pracownika Speak Up lub do kierownika Bupa 

Zgłoszenia bezpośrednie można również kierować do pracowników Speak Up we własnej jednostce 

biznesowej, co opisano w Załączniku 3. 

Jeżeli nie jest to możliwe lub ich działania nie spełniły oczekiwań, wówczas sprawę można przekazać 

do osób pełniących w Bupa następujące stanowiska: Chief Legal Officer, Chief Risk Officer, Chief 

People Officer lub Chief Internal Auditor: 

Penny Dudley 

Chief Legal Officer 

penny.dudley@bupa.com  +44 20 3314 1999 

David Fletcher 

Chief Risk Officer 

david.fletcher@bupa.com  +44 20 3314 1712 

Nigel Sullivan  nigel.sullivan@bupa.com  +44 20 3314 1411 

http://www.bupa.com/speakup
mailto:penny.dudley@bupa.com
mailto:david.fletcher@bupa.com
mailto:nigel.sullivan@bupa.com
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Chief People Officer 

Gareth Roberts 

Chief Internal Auditor 

gareth.roberts@bupa.com  +44 20 3314 1921 

  

Obawy związane z przestępstwami finansowymi 

Należy pamiętać o tym, że każda osoba, która w trakcie wykonywania swoich obowiązków ma 

uzasadnione podstawy do podejrzeń o przestępstwa związane z praniem pieniędzy, finansowaniem 

działań terrorystycznych lub oszustwami, powinna zgłosić to do International Market’s Head of 

Financial Crime: 

Dara Fernandez Perez 

Head of Financial Crime 

dara.fernandez@bupa.com  +1(786) 200-0597  

 

  

mailto:gareth.roberts@bupa.com
mailto:dara.fernandez@bupa.com
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Co zrobić, gdy ktoś otwarcie komunikuje się 

Mamy nadzieję, że, w wielu przypadkach, będzie istniała możliwość podzielenia się obawami ze 

swoim przełożonym lub jeżeli nie jest to możliwe, z członkiem kierownictwa, i sprawa zostanie 

szybko i skutecznie rozwiązana. 

Jeżeli jednak obawy, którą zgłoszono kierownikowi, nie można rozwiązać na tym szczeblu, wówczas 

należy jak najszybciej poprosić o pomoc pracownika Speak Up.  

Poufność i anonimowość 

Mamy nadzieję, że w ramach niniejszej polityki lokalnej Speak Up, każda osoba będzie w stanie 

otwarcie się komunikować. Jeżeli zgłoszenie Speak Up zostanie złożone w sposób poufny, wówczas 

dołożymy wszelkich starań, aby ten fakt został zachowany w tajemnicy. Jeżeli osoba zajmująca się 

zgłoszeniem będzie musiała poznać tożsamość osoby wyrażającej obawę, to wtedy ta ostatnia 

zostanie o tym uprzednio poinformowana. 

Zgłoszenia można składać anonimowo, ale zachęcamy do podawania imienia i nazwiska. W innym 

przypadku, dochodzenie, na skutek niemożności zadania jakichkolwiek pytań, będzie utrudnione lub 

niemożliwe do przeprowadzenia.  

Jeżeli zgłoszenie ma być złożone anonimowo, to prosimy o skontaktowanie się z NAVEX Global 

przez stronę internetową www.bupa.com/speakup lub telefonicznie (patrz numery lokalne w 

Załączniku 2). Osoby składające zgłoszenia w ten sposób otrzymają osobisty klucz raportu oraz 

hasło, z których będzie można skorzystać w celu uzyskania dostępu do systemu Speak Up i 

aktualizacji w odniesieniu do obaw zgłoszonych do NAVEX Global. 

Jeżeli istnieją obawy o złe traktowanie lub że inna osoba dowie się o zgłoszonej obawie, wsparciu 

dla takiej osoby lub wzięciu udziału w dochodzeniu lub rozwiązaniu problemu, to można mieć 

gwarancje ochrony przed takim traktowaniem, o ile zgłoszone obawy są rzeczywiste.  

Wszelkie zgłoszenia odnośnie złego traktowanie należy kierować do swojego przełożonego, 

lokalnego pracownika Speak Up lub Chief People Officer for International Markets. 

 

Porada 

Jeżeli przed rozpoczęciem otwartej komunikacji istnieje konieczność uzyskania porady od kogoś 

niezwiązanego z Bupa lub w przypadku obaw o złe traktowanie lub próby zatuszowania zgłaszanej 

sprawy, to można porozmawiać na ten temat z pracownikiem Speak Up lub zadać pytanie przez 

stronę internetową www.bupa.com/speakup. 

Osoby zamieszkujące Zjednoczone Królestwo mają również możliwość zasięgnięcia porady od 

niezależnej organizacji charytatywnej Public Concern at Work (dane kontaktowe znajdują się w 

Załączniku 1). 

  

http://www.bupa.com/speakup
http://www.bupa.com/speakup
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Postępowanie wyjaśniające i jego wynik 

Po złożeniu zgłoszenia, w ciągu 5 dniu roboczych potwierdzimy jego otrzymanie na piśmie i w jak 

najszybszym czasie ustalimy, która polityka/przepis Bupa odnosi się do danej sprawy (np. procedura 

odwoławcza) oraz w jaki sposób należy przeprowadzić dochodzenie. O wyniku oceny poinformujemy 

osobę składającą zgłoszenie. Być może poprosimy o stawienie się na spotkanie w celu uzyskania 

dodatkowych informacji. Istnieje możliwość zaproszenia na takie spotkanie innych pracowników. 

Wszelkie informacje na temat zgłoszonej obawy i dochodzenia należy traktować w sposób poufny. 

W niektórych przypadkach, możemy poprosić osobę lub grupę osób o przeprowadzenie dochodzenia 

w sprawie. Będą to osoby posiadające odpowiednie doświadczenie lub specjalistyczną wiedzę w 

danej dziedzinie. Dochodzenie będzie przeprowadzone w sprawiedliwy i terminowy sposób przez 

wykwalifikowany personel. Oczekujemy pełnej, otwartej i uczciwej współpracy ze wszystkimi osobami 

w odniesieniu do przeprowadzanego dochodzenia. Osoba (osoby) przeprowadzające dochodzenie 

mogą składać zalecenia odnośnie zmian w celu zminimalizowania występowania zagrożeń i 

błędnych zachowań w przyszłości. Zobowiązujemy się do wdrożenia wszelkich ustaleń i zaleceń.  

Naszym celem jest poinformowanie składających zgłoszenie o postępach w dochodzeniu i możliwym 

czasie jego zakończenia. Czas trwania dochodzenia zależy od rodzaju zgłoszonej obawy (obaw). 

Jeżeli dochodzenie będzie jednak trwało ponad miesiąc, pracownik Speak Up poinformuje o tym na 

piśmie. Należy pamiętać również o tym, że w niektórych przypadkach nie będziemy w stanie 

przekazać wszystkich szczegółów dochodzenia lub wynikającej z niego procedury dyscyplinarnej, co 

spowodowane może być zasadą zachowania poufności. Wszelkie informacje na temat dochodzenia 

należy traktować w sposób poufny. 

Co można zrobić w przypadku, gdy wynik dochodzenia jest niesatysfakcjonujący? 

Zawsze staramy się rozpatrywać wszelkie obawy w sprawiedliwy i rzetelny sposób. Stosowanie się 

do niniejszej polityki lokalnej może być w tym pomocne. 

Jeżeli sposób rozpatrzenia obawy okazał się niesatysfakcjonujący, wówczas można sprawę 

przenieść na wyższy szczebel do pracownika Speak Up lub Chief Legal Officera (patrz dane 

kontaktowe powyżej). 

Prowadzenie rejestrów i ochrona danych 

Wszelkie stosowne rejestry prowadzone są zgodnie z polityką i procedurami przechowywania 

danych. Obejmują one między innymi notatki z dochodzenia, zeznania świadków, protokoły ze 

spotkań, pocztę, zapiski z rozmów telefonicznych oraz kopie korespondencji. Powyższe rejestry 

przechowywane są w sposób zorganizowany z zachowaniem poufności. 

Spółki Bupa Group mogą wykorzystywać dane dotyczące pracowników na potrzeby prawne, 

kadrowe, administracyjne i zarządzania, a w szczególności do przetwarzania wszelkich danych 

poufnych w odniesieniu do pracowników, w tym informacji przekazanych zgodnie z polityką Speak 

Up przez pracownika lub inną osobę. 

Rynki międzynarodowe mogą przekazać takie informacje innym spółkom Bupa Group, odpowiednim 

organom regulacyjnym oraz innym osobom, zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami. 
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Ochrona i wsparcie dla naszych ludzi 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w niektórych przypadkach, osoby które postanowiły złożyć 

zgłoszenie do Speak Up mogą się narazić na złe traktowanie. Zachęcamy do otwartości i będziemy 

wspierać wszystkie osoby, których obawy na mocy niniejszej polityki są rzeczywiste, nawet jeśli 

później okaże się, że wynikały z nieświadomej pomyłki.  

Rozumiemy fakt, że bycie przedmiotem dochodzenia może być stresujące, dlatego udzielimy 

wsparcia, odpowiedniego do danej sytuacji. 

Niesprawiedliwe traktowanie osoby zgłaszającej prawdziwą obawę lub biorącej udział w dochodzeniu 

nie będzie akceptowane. Niesprawiedliwe traktowanie obejmuje zwolnienie z pracy, działania 

dyscyplinarne, nękanie, groźby oraz inne złe traktowanie, których przyczyną była otwarta 

komunikacja. Jeżeli na skutek otwartej komunikacji doszło do niesprawiedliwego traktowania, to 

należy poinformować o tym pracownika Speak Up lub Chief Legal Officera, ewentualnie skorzystać z 

poufnej procedury składania zgłoszeń Speak Up.  

Zakazuje się składania gróźb oraz negatywnego reagowania wobec osób składających takie 

zgłoszenia lub biorących udział w dochodzeniu. Wobec każdej osoby zaangażowanej w powyższe 

zostanę wyciągnięte sankcje dyscyplinarne. W niektórych przypadkach, osoba, która zdecydowała 

się na otwartą komunikację może złożyć pozew w sądzie o odszkodowanie.  

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja Luty 2018 
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Załącznik 1 - Różnice miejscowe oraz informacje dodatkowe 

Dodatkowo, zastosowanie mają następujące przepisy lub ich nowelizacje, w odniesieniu do 

konkretnych jurysdykcji wymienionych poniżej. Takie uzupełnienia i/lub zmiany dotyczą osób 

rezydujących, zazwyczaj pracujących w (bez względu na miejsce zamieszkania) lub w inny sposób 

podlegających prawu lub przepisom jurysdykcji wymienionych poniżej. 

Dania  

Obawy Speaking Up: W odniesieniu do przykładowej listy na stronie 4, „inne nieetyczne 

zachowanie” należy rozumieć jako „inne poważnie nieetyczne zachowanie”, zgodnie z 

obowiązującym prawem i przepisami duńskimi. 

Środki bezpieczeństwa: Ustanowiono odpowiednie środki bezpieczeństwa, zgodnie ze standardami 

dotyczącymi systemów informacyjnych, jak określiła to Duńska Agencja Ochrony Danych. 

Przechowywanie informacji:  

• Zwraca się uwagę, że w przypadku, gdy zgłoszenie Speak Up jest przekazywane policji lub 

innym odpowiednim władzom, wszystkie dane są zazwyczaj usuwane przez te władze po 

zakończeniu postępowania.  

• W przypadku, gdy na podstawie zebranych danych wszczęto postępowanie dyscyplinarne 

wobec pracownika lub gdy istnieją inne przesłanki, dla których dane pracownika należy 

zachować, wówczas będą one przechowywane w odpowiednich aktach osobowych 

pracownika, a po rezygnacji, okres ich przechowywania może wynosić do pięciu lat. Jeżeli 

zgłoszenie na policję lub do odpowiednich władz nie zostało złożone w okresie 2 miesięcy od 

zakończenia dochodzenia, lub gdy w tym czasie dane nie zostały przeniesione do akt 

osobowych pracownika, wówczas te dane zostaną usunięte.  

Ochrona danych: Rynki międzynarodowe mogą przekazać takie informacje innym spółkom Bupa 

Group, odpowiednim organom regulacyjnym oraz innym osobom, zgodnie z obowiązującym prawem 

lub przepisami. Jeżeli informacje przekazano innym spółkom Bupa Group, to zostaną one 

natychmiast usunięte z systemu NAVEX Global lub z głównego systemu spółki Bupa Group. 

Dochodzenie i wyniki: W niektórych przypadkach, możemy poprosić osobę lub grupę osób o 

przeprowadzenie dochodzenia w sprawie. Będą to osoby posiadające odpowiednie doświadczenie 

lub specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie. Dochodzenie będzie przeprowadzone w sprawiedliwy 

i terminowy sposób przez wykwalifikowany personel, jak określono w ogólnych warunkach Duńskiej 

Agencji Ochrony Danych. Oczekujemy pełnej, otwartej i uczciwej współpracy ze wszystkimi osobami 

w odniesieniu do przeprowadzanego dochodzenia. Osoba (osoby) przeprowadzające dochodzenie 

mogą składać zalecenia odnośnie zmian w celu zminimalizowania występowania zagrożeń i 

błędnych zachowań w przyszłości. Zobowiązujemy się do wdrożenia wszelkich ustaleń i zaleceń. 

Specjalny Region Administracyjny Hong Kong 

Poufność i anonimowość: Należy zauważyć, że przepisy prawa pracy szczególnie chronią 

pracowników przed zwolnieniem z powodu składania zeznań lub przekazywania informacji we 

wszelkich postępowaniach lub dochodzeniach powiązanych z wykonywaniem rozporządzenia o 

zatrudnieniu, wypadkach w trakcie pracy lub naruszeniem przepisów bezpieczeństwa w pracy. 

Ponadto, pracownicy podlegają ochronie przed dyskryminacją poprzez represjonowanie w czasie 

składania zeznań lub przekazywania informacji poprzez Speak Up, co gwarantuje rozporządzenie o 

dyskryminacji, dlatego każdy pracownik ujawniający informacje zgodnie z rozporządzeniami AML 

podlega również ochronie przed odpowiedzialnością cywilną i karną, w przypadku gdy mają one 

związek z rzeczywistym faktem lub podejrzeniem prania pieniędzy lub czynami korupcyjnymi zgodnie 

z odpowiednimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.  
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Meksyk 

Przestępstwa finansowe: W przypadku, gdy zgłaszane obawy dotyczą prania pieniędzy, 

finansowania działań terrorystycznych lub oszustw w Bupa Mexico lub jej pracowników, to należy je 

poufnie przekazać do Bupa Mexico Compliance Officer, Diego Gomez Palacio Borboa (+52 (55) 

5202-1701 wew. 4255 lub DGomezPalacio@bupalatinamerica.com) 

Ochrona danych: W przypadku, gdy zgłoszenie Speak Up dotyczy chronionej informacji zdrowotnej 

(PHI), to należy się nim zająć zgodnie z amerykańską ustawą Health Insurance Protection & 

Portability Act (HIPPA), ponieważ obowiązuje ona we wszystkich podmiotach BGLA, w tym Bupa 

Mexico. 

Chińska Republika Ludowa 

Poufność i anonimowość: Należy zauważyć, że artykuł 108 Kodeksu Postępowania Karnego 

Chińskiej Republiki Ludowej zapewnia ochronę osobom zgłaszającym lub udzielającym informacji 

władzom lub trybunałowi ludowemu odnośnie podejrzanego zachowania przestępczego. 

Ochrona i wsparcie dla naszych ludzi: Należy zauważyć, że artykuły 61 i 109 Kodeksu 

Postępowania Karnego Chińskiej Republiki Ludowej zapewniają ochronę osobom zgłaszającym lub 

udzielającym informacji władzom, prokuraturze ludowej lub trybunałowi ludowemu odnośnie 

podejrzanego zachowania przestępczego. 

Zjednoczone Emiraty Arabskie 

Ochrona i wsparcie dla naszych ludzi: W ZEA, ogólnie nie ma możliwości składania roszczeń w 

okolicznościach przedstawionych w tym rozdziale. 

Zjednoczone Królestwo 

Porada: Jeżeli przed rozpoczęciem otwartej komunikacji istnieje konieczność uzyskania porady od 

kogoś niezwiązanego z Bupa lub w przypadku obaw o złe traktowanie lub próby zatuszowania 

zgłaszanej sprawy, to można porozmawiać na ten temat z niezależną organizacją charytatywną 

Public Concern at Work, która udziela bezpłatnej i poufnej porady prawnej odnośnie obaw 

związanych z pracą. Z Public Concern at Work można kontaktować się telefonicznie pod numerem 

020 7404 6609 lub e-mailem na adres helpline@pcaw.co.uk. Informacje są również dostępne na 

stronie internetowej Public Concern at Work www.pcaw.co.uk  

Ujawnienie wobec organów regulacyjnych: Bupa Global podlega pod brytyjski urząd Financial 

Conduit Authority (FCA) oraz Prudential Regulation Authority (PRA). Zgłoszenia można składać do 

FCA na numer (0)20 7066 9200 w godzinach urzędowych lub pozostawić wiadomość głosową na 

sekretarce lub wysyłając e-maila na adres whistle@fca.org.uk lub pisemnie na adres Intelligence 

Department (Ref PIDA), Financial Conduit Authority, 25 The North Colonnade, Londyn, E14. 

Zgłoszenia można składać do PRA na numer (0)20 461 8703 w godzinach urzędowych lub wysyłając 

e-maila na adres PRAwhistleblowing@bankofengland.co.uk lub pisemnie na adres Confidential 

Reporting (Whistleblowing), PRA CSS, 20 Moorgate, London EC2R 6DA. Nie ma konieczności 

zgłaszania obaw wewnętrznie przed skontaktowaniem się z FCA lub PRA, ani informowania o tym 

Bupa. Można również zgłaszać obawy do Bupa i FCA/PRA jednocześnie. 

Stan Floryda, Stany Zjednoczone Ameryki 

Ochrona danych: W przypadku, gdy zgłoszenie Speak Up dotyczy chronionej informacji zdrowotnej 

(PHI), to należy się nim zająć zgodnie z amerykańską ustawą Health Insurance Protection & 

Portability Act (HIPPA), ponieważ obowiązuje ona we wszystkich podmiotach BGL. 

Cypr 

Poufność i anonimowość: Istnieje możliwość składania zgłoszeń anonimowych za pomocą Speak 

Up, ale Bupa dołoży wszelkich starań, aby zachować poufność i anonimowość zgodnie z niniejszą 

polityką. Może zaistnieć konieczność ujawnienia tożsamości zgłaszającego osobom biorącym udział 

mailto:DGomezPalacio@bupalatinamerica.com
mailto:helpline@pcaw.co.uk
http://www.pcaw.co.uk/
mailto:whistle@fca.org.uk
mailto:PRAwhistleblowing@bankofengland.co.uk
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w dalszym dochodzeniu Speak Up lub postępowaniu sądowym, wszczętych w związku z tym 

dochodzeniem. 

Ujawnienie wobec organów regulacyjnych: Na mocy cypryjskich przepisów dotyczących 

zapobiegania praniu pieniędzy, każda osoba posiadająca wiedzę lub uzasadnione podejrzenia 

nabyte w trakcie wykonywania pracy odnośnie prania pieniędzy lub finansowania działań 

terrorystycznych, do ujawnienia jej do Bupa Global’s Financial Crime Officer lub do Unit for 

Combating Money Laundering w The Law Office of the Republic, 7 Periclous Street, 1st, 2nd & 3rd 

Floors, 2020 Strovolos, Nikozja, Cypr. 

Malta 

Poufność i anonimowość: Należy zauważyć, że na mocy ustawy Protection of the Whistleblower 

Act, pracownik ujawniający informacje odnoszące się do działań szkodliwych podlega ochronie. 

Ujawnienie takich informacji nie podlega procedurom dyscyplinarnym, cywilnym ani karnym; ochronie 

nie podlegają jednak sprawcy ani współsprawcy. Zachowana zostanie również poufność 

zgłaszającego. 

Republika Dominikany 

Ochrona danych: W przypadku, gdy sprawa Speak Up dotyczy danych osobowych, związanych z 

poglądami politycznymi, religijnymi, filozoficznymi lub przekonaniami moralnymi, przynależnością 

związkową lub orientacją seksualną, niniejszym zaświadcza się, że takie informacje są 

przekazywane świadomie, bezpłatnie i dobrowolnie, wyłącznie na potrzeby zawarte w niniejszej 

polityce.  

Ekwador 

Ochrona i wsparcie dla naszych ludzi: Należy zauważyć, że ekwadorska konstytucja oraz kodeks 

karny zapewniają ochronę ofiarom i świadkom przestępstw (patrz artykuły 78 i 198 konstytucji oraz 

445 i następne kodeksu karnego). 

Peru 

Ochrona i wsparcie dla naszych ludzi: Należy zauważyć, że artykuł 14 dekretu ustawodawczego 

nr 1327 stanowi, że skargi korupcyjne złożone w złej wierze nie podlegają ochronie, a pracownik, 

który je złożył, może być pociągnięty do odpowiedzialności przez peruwiańską prokuraturę i 

sekretariat techniczny. Podobnie, zgłaszanie czynów nielegalnych i arbitralnych nie podlega ochronie 

na mocy systemu informowania o nieprawidłowościach, a pracownik może być pociągnięty do 

odpowiedzialności i poddany sankcjom przez odpowiednie władze.  

Dalsza procedura Speak Up: Należy zauważyć, że zgodnie z artykułem 12 ustawy nr 29542, 

skarżący może powołać się na artykuł 12 ustawy nr 27378, która ustanawia korzyści ze skutecznej 

współpracy w przestępczości zorganizowanej. Taki rodzaj ochrony przysługuje nawet wówczas, gdy 

dana osoba była częścią dochodzenia, postępowania karnego, czy nawet skazana za przestępstwo. 
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Załącznik 2 - lokalne numery telefonów 

 

Lokalizacja Lokalny numer telefonu 

Australia 1-800-47-9241 

Boliwia 800-11-0351 

Brazylia 0800-892-0679 

Chile 1. Z linii zewnętrznej należy wybrać numer 
bezpośredni do lokalizacji: 

Chile (AT&T)     800-225-288 

Chile (Telefonica)    800-800-288 

Chile (ENTEL)     800-360-311 

Chile (ENTEL - hiszpański operator) 800-360-312 

Chile (Easter Island)    800-800-311 

Chile (Easter Island - hiszpański) 800-800-312 

 

2. Po usłyszeniu sygnału po 
angielsku należy wybrać   855-831-3143 

Chiny 4009914141 

Dania 1. Z linii zewnętrznej należy wybrać numer 
bezpośredni do lokalizacji: 

Dania      800-100-10 

 

2. Po usłyszeniu sygnału po 
angielsku należy wybrać   855-831-3143 

Republika Dominikany 1. Z linii zewnętrznej należy skontaktować się z 
operatorem lokalnym. 

2. Należy zamówić rozmowę na koszt abonenta w 
USA, pod poniższym numerem telefonu. 

3. Wszystkie rozmowy na koszt abonenta zaakceptuje 
Centrum Kontaktów poprzez automatyczne 
powiadomienie w języku angielskim. 

Republika Dominikany  971-371-7786  
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Lokalizacja Lokalny numer telefonu 

Egipt 1. Z linii zewnętrznej należy wybrać numer 
bezpośredni do lokalizacji: 

Egipt (komórkowy)   02-2510-0200 

Egipt (Kair)    2510-0200 

 

2. Po usłyszeniu sygnału po 
angielsku należy wybrać   855-831-3143 

Gwatemala 1. Z linii zewnętrznej należy wybrać numer 
bezpośredni do lokalizacji: 

Gwatemala     999-9190 

 

2. Po usłyszeniu sygnału po 
angielsku należy wybrać   855-831-3143 

Hong Kong 800-96-0658 

Meksyk 001-844-451-1637 

Nowa Zelandia 1. Z linii zewnętrznej należy wybrać numer 
bezpośredni do lokalizacji: 

Nowa Zelandia   000-911 

 

2. Po usłyszeniu sygnału po 
angielsku należy wybrać   855-831-3143 

Panama 1. Z linii zewnętrznej należy wybrać numer 
bezpośredni do lokalizacji: 

Panama     800-0109 

Panama (hiszpański operator) 800-2288 

 

2. Po usłyszeniu sygnału po 
angielsku należy wybrać   855-831-3143  

Peru 1. Z linii zewnętrznej należy wybrać numer 
bezpośredni do lokalizacji: 

Peru (Telephonica – hiszpański ) 0-800-50-
000 

Peru (Telephonica)   0-800-50-288 

Peru (Americatel)    0-800-70-088 

 

2. Po usłyszeniu sygnału po angielsku należy wybrać 
  855-831-3143  

Polska 00-800-151-0165 
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Lokalizacja Lokalny numer telefonu 

Hiszpania 1. Z linii zewnętrznej należy wybrać numer 
bezpośredni do lokalizacji: 

Hiszpania     900-99-0011 

 

2. Po usłyszeniu sygnału po 
angielsku należy wybrać   855-831-3143 

Zjednoczone Emiraty Arabskie 1. Z linii zewnętrznej należy wybrać numer 
bezpośredni do lokalizacji: 

Zjednoczone Emiraty Arabskie 8000-555-66 

Zjednoczone Emiraty Arabskie 8000-021 

 

2. Po usłyszeniu sygnału po 
angielsku należy wybrać   855-831-3143 

Wielka Brytania 0808-234-6936 

Stany Zjednoczone 1-855-831-3143 
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Załącznik 3 - pracownicy IM Speak Up 

Zgłoszenia bezpośrednie można również kierować do pracowników Speak Up we własnej jednostce 

biznesowej: 

Jednostka 

biznesowa 

Pracownik Speak Up 

Zastępca 

pracownika Speak 

Up 

E-mail Numer 

kontaktowy 

Bupa Global Carl Blake 

Legal Director 

(Pracownik Speak 

Up) 

carl.blake@bupa.com  +44 20 3882 7913 

Bupa Global Alex Paterson 

Senior Legal Advisor 

(Zastępca pracownika 

Speak Up) 

alex.paterson@bupa.com  +44 20 3882 7904 

Bupa Hong 

Kong 

Opieka 

zdrowotna 

wysokiej jakości 

Bupa China 

Jonty Vavasour 

Head of Legal, Azja 

(Pracownik Speak 

Up) 

jonty.vavasour@bupa.com  +44 20 3882 7925 

CarePlus, Brazil Ana-Paula de 

Almeida Santos 

(Zastępca pracownika 

Speak Up) 

apsantos@careplus.com.br  Telefon+55 11 

4197-9011  

Bupa Global 

Latin America 

(inne niż 

Brazylia) 

Olivia Rodriguez 

(Zastępca pracownika 

Speak Up) 

ORodriguez@bupalatinamerica.com  +1 (305) 398-8988  

 

 

mailto:carl.blake@bupa.com
mailto:alex.paterson@bupa.com
mailto:jonty.vavasour@bupa.com
mailto:apsantos@careplus.com.br
mailto:ORodriguez@bupalatinamerica.com

