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Ulotka informacyjna dla pracowników odnośnie audytu 

Wkrótce w miejscu Państwa pracy odbędzie się ważna wizyta przeprowadzona przez niezależnego 
audytora, który został poproszony przez klientów Państwa firmy, aby dowiedzieć się więcej o zasadach i 
warunkach Państwa zatrudnienia. Proszę, aby pomogli nam Państwo upewnić się, że wszyscy Państwa 
koledzy z pracy (włącznie z pracownikami tymczasowymi) zostali poinformowani o tej wizycie.  

Wizyta ta jest powiązana z pracą znacznie większego projektu o nazwie Inicjatywa Etycznego Handlu (ETI). 

ETI to stowarzyszenie firm, związków zawodowych oraz organizacji ds. rozwoju międzynarodowego, które 
współpracują w celu promowania lepszych warunków pracy oraz szacunku dla praw pracowników na 
całym świecie. 

Audytor będzie obecny na terenie zakładu pracy i przedyskutuje te kwestie z pracownikami oraz 
zarządem.  

Audytor wybierze losowo określoną liczbę pracowników w celu omówienia warunków pracy oraz praw, 
aby usłyszeć, co zdaniem Państwa jest robione dobrze, oraz jakie są Państwa sugestie poprawy. 

Pracownicy zostaną poproszeni o udzielenie zgody na obejrzenie przez nas ich danych osobowych, 
zgodnie z ogólnymi przepisami o ochronie danych (GDPR). 

Przedyskutowane zostaną następujące kwestie: 

• Czy Państwa zakład pracy jest bezpiecznym i zdrowym miejscem pracy
• Czy wynagrodzenie jest co najmniej równe ustawowemu wynagrodzeniu minimalnemu
• Czy mogą Państwo swobodnie wstępować do związków zawodowych i negocjować z zarządem

firmy wynagrodzenia oraz warunki pracy
• Czy żadni pracownicy nie są dyskryminowani
• Czy w zakładzie pracy ma miejsce jakiegokolwiek rodzaju praca przymusowa, w tym przymusowe

lub niepłatne nadgodziny, nadmierne nadgodziny, lub wstrzymywanie wypłat.

Wspomniane rozmowy będą poufne, audytor nie wskaże zarządowi firmy żadnego z rozmówców. 
Pracownicy będą mieli możliwość swobodnego wypowiedzenia się, nie będzie również niepożądanych 
konsekwencji w związku z udziałem w dyskusji. 

W razie obaw czy też pytań w związku z niniejszą procedurą, proszę o kontakt z panią Alison Wheelock, 
która w razie potrzeby udzieli Państwu dalszych informacji.   

Tel. 01756 700802 
e-mail: office@vwa.co.uk

Albo proszę wypełnić nasz formularz online na: www.vwa.co.uk/ethical-audits/ethical-concerns.html 

Niezbędny będzie Państwa aktywny udział, aby zapewnić, że wizyta ta będzie przydatna. Proszę przekazać 
niniejsze informacje swoim kolegom z pracy oraz być przygotowanym na tę wizytę. Po zakończeniu 
audytu, zarząd firmy poinformuje Państwa o jego wynikach oraz o szczegółach działań jakie zostaną 
podjęte.  

Podpisano 

Alison Wheelock 
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