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Cel 

 
W związku z aktywnością pracowników na portalach społecznościowych, forach dyskusyjnych 
oraz innych platformach wymiany informacji, Zarząd Mota-Engil Central Europe S.A. zatwierdził 
wytyczne korzystania z mediów społecznościowych. 
 
Niniejsze zasady mają za zadanie zniwelować zagrożenia wynikające z upubliczniania informacji, 
mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Mota-Engil Central Europe S.A. lub których 
ujawnienie mogłoby narazić Mota-Engil Central Europe S.A. na szkodę, a także wsparcie 
pracowników we współtworzeniu pozytywnego wizerunku firmy. 
 
Firma szanuje prawa jednostki, w tym te dotyczące prywatności i swobody wypowiedzi. Jednak 
informacje publikowane za pośrednictwem mediów społecznościowych w sposób nieumiejętny, 
uproszczony lub nieodpowiedni mogą generować niepotrzebne konflikty i spowodować straty 
wizerunkowe MECE. 
 
Zgodnie z art. 100 §2 punkt 4 Kodeksu Pracy do obowiązków pracownika należy w szczególności 
dbanie o dobro zakładu pracy oraz zachowanie w tajemnicy informacje, których ujawnienie 
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 
 
Ponadto polityka korzystania z mediów społecznościowych ma na celu: 
 

• zapobiegać ujawnieniu poufnych informacji biznesowych na temat Mota-Engil Central 
Europe S.A. za pomocą mediów społecznościowych; 

 

• określić uprawnione osoby i jednostki organizacyjne do komunikowania się w imieniu firmy 
w mediach społecznościowych; 

 

• wskazać ryzyka związane z aktywnością pracownika w mediach społecznościowych.  
 
Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszych wytycznych. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących stosowania niniejszej polityki, należy 
skontaktować się z Działem Komunikacji i Relacji Zewnętrznych: communication@mota-engil-
ce.eu 
 

 
  

 Zasady korzystania z mediów społecznościowych 

 

1. Podstawowe zasady polityki 

 

• Każdy pracownik powinien mieć na uwadze, że informacje umieszczane w mediach 

społecznościowych pozostają w przestrzeni publicznej nawet po ich usunięciu, dlatego należy 

dbać o ochronę prywatności i zasad poufności, którym podlega każdy pracownik.  
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• Podczas dyskusji na tematy związane z firmą Mota-Engil Central Europe S.A. należy 

podawać swoje imię i nazwisko, a w stosownych przypadkach, rolę w firmie. Należy 

precyzyjnie dać do zrozumienia, że wypowiada się w imieniu własnym, a nie w imieniu 

Mota-Engil Central Europe S.A. W sytuacjach, gdy w mediach społecznościowych naruszane 

jest dobre imię firmy należy ten fakt zgłosić do Działu Komunikacji i Relacji Zewnętrznych. 

 

• Jeśli pracownik publikuje treści online, które mogą być powiązane z Mota-Engil Central 

Europe S.A. na osobistym profilu, powinien dla swojego bezpieczeństwa korzystać z 

następującej klauzuli: „Poglądy i treści zamieszczone na tej stronie są moimi prywatnymi 

opiniami, a nie oficjalnym stanowiskiem firmy Mota-Engil Central Europe S.A.” 

 

• Należy przestrzegać prawa autorskiego, dozwolonego użytku i przepisów dotyczących 

ujawniania informacji finansowych. 

 

• Nie wolno udostępniać poufnych lub zastrzeżonych informacji dotyczących Mota-Engil 

Central Europe S.A. lub klientów, partnerów, czy dostawców firmy. Nie należy omawiać 

publicznie wyników finansowych działalności Mota-Engil Central Europe S.A. ani innych 

poufnych kwestii dotyczących działalności biznesowej lub jej planów. 

 

• Nie należy cytować ani odwoływać się do klientów, partnerów lub dostawców w sprawach 

związanych z biznesem bez ich zgody. W razie otrzymania zgody należy zamieścić link do 

źródła. Nie wolno publikować treści, które mogą pozwolić na wyciągnięcie wniosków, które 

mogłyby zaszkodzić relacji Mota-Engil Central Europe S.A. z jej kontrahentami. 

 

• Każdy użytkownik mediów społecznościowych powinien szanować swoich odbiorców. Nie 

należy używać obelg, dyskryminujących uwag, zniewag osobistych, wulgaryzmów, ani 

przejawiać podobnych zachowań, które byłyby nie do zaakceptowania w miejscu pracy. 

 

• Zabronione jest nieuprawnione użycie logo lub znaków towarowych Mota-Engil Central 

Europe S.A. Można ich używać tylko wtedy, gdy użytkownik jest do tego upoważniony. 

 

2. Szczegółowe zasady polityki  

 

2.1. Oficjalni przedstawiciele firmy w mediach społecznościowych Stworzenie konta firmowego 

lub przyznanie statusu oficjalnego przedstawiciela firmy w mediach społecznościowych, 

wymaga zgody ze strony Zarządu w porozumieniu z Menedżerem Działu Komunikacji i Relacji 

Zewnętrznych. Tylko takie konta mogą posługiwać się logotypem firmowym w identyfikacji 

wizualnej. 

 

Każdy pracownik może udostępniać na swoich profilach treści zamieszczone na oficjalnych 

profilach Mota-Engil Central Europe S.A. pod warunkiem, że poprzez dodanie własnych treści 

nie zmieni znaczenia pierwotnie zamieszczonego materiału.  
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2.2. Poufność 

 

Pracownicy są zobowiązani chronić poufne informacje dotyczące firmy Mota-Engil Central 

Europe S.A. oraz jej klientów i dostawców, a także nie wykorzystywać zdjęć, danych osobowych 

czy innych informacji na temat współpracowników bez ich zgody. Ponadto pracownicy nie 

mogą publikować wewnętrznych raportów, zasad, procedur, ani innych poufnych komunikatów 

wewnętrznych związanych z działalnością firmy. 

 

Nie należy używać zewnętrznych platform społecznościowych do publikowania poufnych 

informacji na temat klienta, firmy lub dostawcy, nawet jeśli chodzi o kontrolowaną, zamkniętą 

społeczność, do której dostęp jest ograniczony, a sama platforma posiada zabezpieczenia na 

odpowiednim poziomie. 

 

2.3. Prawa autorskie 

 

Należy przestrzegać prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym praw autorskich, 

prawa patentowego i ochrony znaków towarowych i nie publikować żadnych treści, które 

mogłyby naruszać prawa własności intelektualnej Mota-Engil Central Europe S.A. lub 

jakiejkolwiek innego podmiotu. Dla ochrony praw i wizerunku Mota-Engil Central Europe S.A., a 

także ochrony własnej należy wykazać się właściwym poszanowaniem praw autorskich i 

dozwolonego użytku materiałów chronionych prawem autorskim należących do innych 

podmiotów. Nigdy nie należy cytować więcej niż krótkich fragmentów prac chronionych 

prawem autorskim innych osób. W tym celu należy posługiwać się linkowaniem do prac innych 

osób w ramach dzielenia się informacjami w mediach społecznościowych. 

 

2.4. Korzystanie z portali społecznościowych w czasie pracy 

 

Firmowe sieci teleinformatyczne, łącza internetowe i komputery służbowe mogą być 

wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych. 

 

2.5. Profesjonalny wizerunek 

 

Należy pamiętać, że osoby identyfikujące się w sieci jako pracownik Mota-Engil Central Europe 

S.A. mogą być obserwowane przez innych współpracowników oraz klientów firmy. Dlatego 

należy dbać, aby treści powiązane z takim profilem były spójne z wartościami i zasadami Mota-

Engil Central Europe S.A. 

 

Należy mieć na uwadze, że identyfikacja w mediach społecznościowych jako pracownik 

MotaEngil Central Europe S.A. powinna wiązać się z poprawnie uzupełnionym profilem z 

prawdziwymi danymi. 

 

2.6. Zamieszczanie zdjęć z miejsca pracy 

 

Zdjęcia, które pracownicy umieszczają w mediach społecznościowych są częścią budowania 

wizerunku pracodawcy, dlatego należy dopilnować, aby nie zawierały one informacji poufnych, 
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niezgodnych z wewnętrznymi zasadami firmy lub przestawiały na nich osoby, które nie wyraziły 

zgody na publikację swojego wizerunku. W przypadku publikacji takiego zdjęcia należy uzyskać 

zgodę przełożonego lub Działu Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, którzy pomogą ocenić, czy 

zdjęcie może zostać zamieszczone w sieci. 

 

2.7. Odpowiedzialność i zachowanie 

 

Należy pamiętać, że bez odpowiedniego upoważnienia pracownik w mediach 

społecznościowych wypowiada się w imieniu własnym, a nie z ramienia Mota-Engil Central 

Europe S.A., dlatego należy posługiwać się pierwszą osobą liczby pojedynczej.  

 

W przypadku dyskusji w sieci na tematy związane z firmą, należy jasno podać swoje imię i 

nazwisko, a także nazwę swojego stanowiska. Jeśli publikowane są treści i materiały, które 

mogą być powiązane z działalnością firmy należy dodać adnotację: „Poglądy i treści 

zamieszczone na tej stronie są moimi prywatnymi opiniami, a nie oficjalnym stanowiskiem 

firmy Mota-Engil Central Europe S.A.”. 

 

2.8. Monitorowanie 

 

Mota-Engil Central Europe S.A. ma prawo do monitorowania platform społecznościowych i 

podejmowania odpowiednich działań wobec aktywności, które mogą szkodzić efektywności 

pracowników w czasie swojej pracy lub reputacji firmy na zewnątrz. 

 

2.9. Zarządzanie kryzysowe 

 

W przypadku identyfikacji zagrożenia wynikającego z działań innych użytkowników, które 

działają na niekorzyść spółki, należy zgłosić ten fakt do Działu Komunikacji i Relacji 

Zewnętrznych na adres: communication@mota-engil-ce.eu 

 

 Oficjalne konta Mota-Engil Central Europe S.A.  

 

Firma Mota-Engil Central Europe S.A. prowadzi oficjalne konta w mediach społecznościowych, 

które są administrowane i nadzorowane przez Dział Komunikacji i Relacji Zewnętrznych. Należą 

do nich: 

• Facebook - https://www.facebook.com/motaengilCE/ 

• Linkedin 

• Konto firmowe- https://www.linkedin.com/company/mota-engil-central-europe/ Konto 

HRD - https://www.linkedin.com/in/hr-development-mota-engil-ce/ 

• YouTube - https://www.youtube.com/user/MotaEngilCE 

• Instagram - https://www.instagram.com/motaengilcentraleurope/?hl=pl 

 

Informacje o oficjalnych kontach są dostępne są również na stronie internetowej firmy. 

mailto:communication@mota-engil-ce.eu
https://www.facebook.com/motaengilCE/
https://www.linkedin.com/in/hr-development-mota-engil-ce/
https://www.youtube.com/user/MotaEngilCE
https://www.instagram.com/motaengilcentraleurope/?hl=pl
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Naruszenie polityki 

 

Pracownik ma obowiązek przestrzegania zasad oraz wypełniania obowiązków wynikających z 
niniejszej polityki. Nieprzestrzeganie niniejszej polityki może prowadzić do strat finansowych lub 
szkód w reputacji firmy albo do objęcia pracownika lub Spółki sankcjami karnymi lub 
cywilnoprawnymi. 
 
Nieprawidłowości w korzystaniu z mediów społecznościowych należy zgłaszać do Działu 
Komunikacji i Relacji Zewnętrznych. 
 
Celem Mota Engil Central Europe S.A. jest dołożenie wszelkich starań w celu zabezpieczenia 
przed wystąpieniem zachowań sprzecznych z niniejszą polityką, a w przypadku wykrycia takiego 
zachowania, przerwanie go w najkrótszym możliwie czasie. 
 
Pracownicy, którzy naruszają niniejszą politykę firmy podlegają odpowiedniemu postępowaniu 
dyscyplinarnemu, które może skutkować wypowiedzeniem umowy o pracę bądź rozwiązaniem 
umowy bez wypowiedzenia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


