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Niniejsze zasady dotyczą wszystkich członków zespołu ABM, którzy pracują w stanie Kalifornia i Illinois. 

KORZYSTANIE Z OSOBISTEGO TELEFONU KOMÓRKOWEGO 

Firma ABM nie wymaga od członków zespołu ABM korzystania z osobistego telefonu komórkowego do 
jakichkolwiek celów związanych z pracą lub do wykonywania obowiązków w firmie ABM. Na przykład członkowie 
zespołu ABM nie są zobowiązani do korzystania z osobistego telefonu komórkowego w celu wykonywania 
następujących czynności: włączania i wyłączania rejestratora czasu pracy ABM; komunikowania się z innymi 
członkami zespołu ABM; komunikowania się z klientami ABM; komunikowania się z kierownikami, przełożonymi 
lub liderami ABM; zgłaszania lub dokumentowania wszelkich incydentów lub wypadków w miejscu pracy, na 
przykład poprzez robienie zdjęć; lub zgłaszania czy dokumentowania obrażeń, które wystąpiły w miejscu pracy. 
Zapewnione przez firmę ABM telefony komórkowe, radia, biometryczne zegary czasu, komunikacja osobista i/lub 
telefony stacjonarne są dostępne w celu wypełniania zadań związanych z pomiarem czasu i/lub innych 
obowiązków związanych z pracą. Jeżeli którykolwiek z członków zespołu ABM uważa, że jedna z tych opcji nie 
została mu udostępniona, osoba ta powinna skontaktować się ze swoim kierownikiem lub przełożonym, aby 
uzyskać dostęp do tej opcji. Jeśli to nie rozwiąże problemu lub jeśli członek zespołu ABM czuje się instruowany lub 
wymaga się od niego korzystania z osobistego telefonu komórkowego do celów służbowych, członek zespołu ABM 
powinien zgłosić tę kwestię dzwoniąc na Infolinię ABM ds. Zgodności na numer 1-877 -ALERT-04 (1-877-253-7804) 
lub wchodząc na stronę abmhotline.ethicspoint.com. Jeśli osobisty telefon komórkowy jest używany do celów 
służbowych, takie użycie jest uprawnione do zwrotu kosztów, jak określono poniżej. 

KOMUNIKOWANIE SIĘ KIEROWNIKA, PRZEŁOŻONEGO, LIDERA I KLIENTA Z CZŁONKAMI ZESPOŁU ABM 

Menedżerowie, przełożeni i liderzy ABM nie powinni w żadnym momencie dzwonić, wysyłać wiadomości 
tekstowych lub kontaktować się za pomocą urządzeń elektronicznych czy aplikacji z członkami zespołu ABM 
poprzez ich telefony komórkowe, z wyjątkiem kontaktowania się z członkami zespołu ABM, którzy są nieobecni w 
pracy w celu omówienia: (a) planowania harmonogramu pracy zmianowej lub (b) nieobecności, lub (c) nagłych 
wypadków związanych z bezpieczeństwem fizycznym czy ochroną. Jeśli członkowie zespołu ABM są obecni w 
pracy i pracują na swojej zmianie, menedżerowie ABM, przełożeni i liderzy powinni kontaktować się osobiście z 
członkami zespołu ABM lub przez zapewnione przez ABM lub klienta telefony lub radia, lecz nie przez osobisty 
telefon komórkowy członka zespołu ABM. Jeśli menedżer, przełożony lub lider ABM musi skontaktować się z 
członkiem zespołu ABM za pośrednictwem telefonu komórkowego podczas zmiany, na której pracuje członek 
zespołu, powinien z wyprzedzeniem dostarczyć temu pracownikowi zespołu ABM telefon komórkowy, stacjonarny 
lub radio zapewnione przez ABM lub klienta. Jeśli menedżer, przełożony lub lider ABM wie lub sądzi, że klienci 
ABM lub inni członkowie zespołu ABM będą musieli skontaktować się z członkiem zespołu ABM z przyczyn 
związanych z pracą za pomocą telefonu komórkowego, kierownik lub przełożony powinien przekazać członkowi 
zespołu ABM zapewniony przez ABM lub klienta telefon komórkowy, stacjonarny lub radio. 

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW 

W przypadku, gdy członek zespołu ABM korzysta ze swojego osobistego telefonu komórkowego do celów 
związanych z wykonywaną pracą i nie otrzymuje zwrotu za korzystanie z niego w celach związanych z pracą 
poprzez fundusz zapewniony przez klienta lub podobny program, firma ABM zwróci członkowi zespołu ABM 
poniesiony uzasadniony koszt związanego z pracą użytkowania. Wyłączając niecodzienne okoliczności, firma ABM 
nie zapewni zwrotu kosztów związanych z telefonem komórkowym, jeśli członek zespołu ABM otrzymał możliwość 
korzystania z dostarczonego przez ABM telefonu lub radia, ale odrzucił tę opcję i dobrowolnie wybrał korzystanie z 
osobistego telefonu komórkowego do celów związanych z pracą.  
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Członkowie zespołu ABM powinni złożyć wniosek o zwrot kosztów do zatwierdzenia w ciągu 60 dni od daty 
poniesienia tych kosztów, wyłączając wyjątkowe okoliczności. Wnioski o zwrot kosztów można składać drogą 
elektroniczną na stronie reimbursement.abm.com. Formularz wniosku o zwrot kosztów ABM można również 
uzyskać przesyłając prośbę na adres reimbursment@abm.com i przesłać pocztą elektroniczną na adres 
reimbursement@abm.com, faksem na numer XXX-XX-XXXX lub pocztą do Reimbursement Request, 14141 
Southwest Freeway, Suite 400, Sugar Land, Texas 77478. Kopie formularza wniosku o zwrot kosztów ABM można 
również uzyskać i złożyć w lokalnym biurze ABM. ABM zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zgłoszeń i 
żądania odpowiedniej dokumentacji uzupełniającej dla wniosków złożonych w ramach niniejszej polityki.  

Firma ABM zwróci członkom zespołu ABM koszty podróży zgodnie ze stawkami IRS, jeśli muszą oni podróżować 
swoim prywatnym pojazdem do więcej niż jednego miejsca pracy podczas swojej zmiany i nie otrzymują dodatku 
na samochód. Firma ABM zwróci również inne niezbędne i uzasadnione wydatki związane z pracą zgodnie z 
obowiązującym prawem. Wnioski o zwrot takich kosztów należy składać do lokalnego biura członka zespołu. 

http://www.reimbursement.abm.com/
mailto:reimbursment@abm.com
mailto:reimbursement@abm.com

