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WIADOMOŚĆ OD DYREKTORA GENERALNEGO

W Watts przestrzegamy najwyższych standardów etycznych w prowadzeniu naszej działalności 
gospodarczej, działamy w zgodzie z naszymi Wartościami, aby realizować naszą Wizję i Misję. Robimy to 
dzięki naszym pracownikom, których dążenie do uczciwości i doskonałości jest widoczne każdego dnia.

Prowadzimy działalność w wielu regionach geograficznych, w różnym otoczeniu biznesowym i kulturach. 
Nasza wizja, misja i wartości reprezentują wspólny język, który nas jednoczy, koncentruje nasze 
wysiłki i prowadzi nas do ciągłego doskonalenia naszych działań dla naszych klientów, akcjonariuszy 
i siebie nawzajem. Nasz Kodeks postępowania w biznesie jest naszym przewodnikiem i pokazuje 
nam, w jaki sposób powinniśmy stosować nasze wartości w codziennych działaniach. Nasz Kodeks 
przeprowadza nas przez typowe sytuacje, z którymi możemy się spotkać w pracy i pomaga nam 
poruszać się w niekiedy mylącym otoczeniu biznesowym.

Jako pracownik Watts masz obowiązek uważne przeczytać Kodeks. Zapytaj, jeśli w Kodeksie jest coś, 
czego nie rozumiesz i reaguj, jeśli wiesz o zachowaniu które jest z nim niezgodne. Kodeks ten nie jest 
regulaminem. To Twój przewodnik, jak być najlepszym i podejmować dobre decyzje, które przynoszą 
korzyści naszej firmie, naszym klientom i Tobie. Wskazuje również nasze zasady i inne zasoby, jeśli masz 
wątpliwości lub potrzebujesz więcej wskazówek.

Sposób, w jaki pracujemy, ma znaczenie. Kierując się naszym Kodeksem i naszymi Wartościami przy 
podejmowaniu decyzji i w interakcjach z innymi, motywujesz innych do tego samego — dzięki temu 
zawsze możemy postępować właściwie.. Z Twoją pomocą możemy nadal wytwarzać produkty  
i usługi, które poprawiają komfort, bezpieczeństwo i jakość życia ludzi na całym świecie.

Robert J. Pagano, Jr. 
Dyrektor generalny i Prezes
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NASZA WIZJA
Być światowym liderem w dostarczaniu innowacyjnych, wysokiej 
jakości produktów, systemów i rozwiązań do transportu, ochrony, 
kontroli i bezpiecznego korzystania z wody dzięki koncentracji na 
klientach, innowacjach i ciągłej poprawie.

NASZA MISJA
Poprawa komfortu, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi na całym 
świecie dzięki naszej wiedzy dotyczącej szerokiego zakresu 
technologii wodnych. Bycie najlepszym w oczach naszych 
pracowników, klientów i akcjonariuszy.

NASZE WARTOŚCI
POSTĘPUJĘ...

UCZCIWIE I Z SZACUNKIEM
zawsze robiąc właściwe rzeczy we właściwy sposób

ODPOWIEDZIALNIE
koncentrując się na wynikach i spełniając nasze obietnice

Z CIĄGŁYM DOSKONALENIEM I INNOWACYJNOŚCIĄ
utrzymując zorientowanie na klienta; doskonaląc się 
każdego dnia

TRANSPARENTNIE
okazując szczerość i publicznie dzieląc się 
informacjami

W Watts dążymy do osiągnięcia naszej Wizji  
i działania zgodnie z naszymi Wartościami i naszą 
Misją. Reprezentują one wspólny język, który nas 
jednoczy, skupia nasze wysiłki i prowadzi nas 
do ciągłego doskonalenia działań dla naszych 
klientów, akcjonariuszy i siebie nawzajem.

Prowadzimy działalność w wielu regionach 
geograficznych, w różnym otoczeniu 
biznesowym i kulturach, codziennie pracujemy  
w różnych środowiskach pracy w każdym  
z naszych zakładów na całym świecie. Nasza 
wizja, misja i wartości pomagają nam pokonać 
nieodłączne różnice, jakie napotykamy w 
kulturze, otoczeniu biznesowym i ludziach. 

Firma Watts zyskała również opinię podmiotu 
odpowiedzialnego społecznie. Ta opinia wynika 
z tego, że każdego dnia nasi pracownicy 
przestrzegają naszych Wartości w tysiącach 
relacji, które nawiązują w naszym imieniu 
z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, 
interesariuszami, a także między sobą. Pokazując 
nasze wartości i zawsze postępując we właściwy 
sposób we wszystkim, co robisz, chronisz  
i budujesz nie tylko naszą reputację, ale i własną.

NASZA WIZJA, MISJA I WARTOŚCI WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE W KAŻDEJ SYTUACJI

Postępując zawsze 
we właściwy 

sposób chronisz  
i budujesz nie tylko 

naszą reputację, 
ale i własną.
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WPROWADZENIE
Watts przykłada wagę do prowadzenia działalności gospodarczej 
zgodnie z literą i duchem prawa, wysokimi standardami 
etycznego postępowania w biznesie oraz zgodnie z naszymi 
wartościami. Niniejszy Kodeks jest czymś więcej niż tylko 
opisem naszych zasad — stanowi fundament globalnego zbioru 
norm dotyczących naszego działania, za który odpowiada 
Zarząd i kadra dyrektorska, i ma na celu wskazanie wszystkim 
pracownikom, jak mają postępować w różnych sytuacjach  
w miejscu pracy, które mają miejsce każdego dnia.

W tej części:

• Kodeks: Twoje kluczowe zasoby

• Twoja rola

• Rola przełożonego

• Środki służące do podejmowania właściwych decyzji

• Zakaz działań odwetowych

• Naruszenia i ich konsekwencje

• Udzielanie i uchylanie zezwoleń

INFOLINIASPIS TREŚCI

WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE W KAŻDEJ SYTUACJI7 8



Niniejszy Kodeks postępowania w biznesie 
jest wyrazem naszego dążenia do działania 
zgodnie z naszymi Wartościami i pomagania 
w zaznajomieniu się z tymi standardami i ich 
przestrzeganiu. Jako pracownik Watts musisz 
znać postanowienia niniejszego Kodeksu 
postępowania w biznesie i ich przestrzegać.

Hasła „Jak należy postąpić?”, „Reaguj, jeżeli 
zaobserwujesz następujące sytuacje”, i 
„Co, jeżeli” pojawiają się w całym Kodeksie. 
Pomogą Ci poruszać się po ciągle zmieniającym 
się globalnym otoczeniu biznesowym i dostarczą 
przykładów, w jaki sposób możesz wykonywać 
swoją pracę zgodnie z naszymi Wartościami.

Każdy z Was ma ogromny wpływ na reputację 
Watts oraz na wartość, jaką generujemy 
poprzez to, w jaki sposób działacie w naszym 
imieniu. Zachęcamy do poważnego traktowania 
tej odpowiedzialności, poznania naszych 
standardów i kierowania się nimi każdego dnia. 

Niniejszy Kodeks jest punktem odniesienia, 
który ma nam pomóc:

•  Zrozumieć i stosować kluczowe 
standardy postępowania dotyczące 
naszej pracy.

•  Rozpoznać, kiedy należy poprosić  
o pomoc.

•  Dowiedzieć się, gdzie możemy zwrócić 
się o pomoc, jeśli kiedykolwiek nie 
będziemy wiedzieć, jak postąpić. 

Kodeks wskazuje również ważne przepisy 
i zasady obowiązujące wszystkie osoby 
zatrudnione w Watts, bez względu na 
stanowisko, pozycję, staż pracy lub lokalizację.

Jako firma globalna przestrzegamy prawa 
w każdym kraju, w którym prowadzimy 
działalność. Jako przedstawiciel firmy 
Watts masz obowiązek: 

•  Zapoznać się ze standardami 
postępowania zawartymi w niniejszym 
Kodeksie, które odnoszą się do Twojej 
pracy, i ich przestrzegać.

•  Demonstrować nasze Wartości w Twoich 
interakcjach z innymi osobami lub 
podmiotami w naszym imieniu. 

•  Przeczytać niniejszy Kodeksu oraz nasze 
poszczególne polityki i procedury,  
z których wiele wykracza poza minimalne 
wymogi prawne w lokalizacjach,  
w których prowadzimy działalność. 

•  W razie potrzeby zasięgać porady, 
zgłaszać wątpliwości i informować 
kierownictwo o potencjalnych 
naruszeniach naszego Kodeksu, abyśmy 
mogli udoskonalić sposób prowadzenia 
naszej działalności.

Jeśli uważasz, że którekolwiek postanowienie 
Kodeksu może być interpretowane jako 
sprzeczne z obowiązującym prawem, regulacją 
lub polityką firmy Watts, skontaktuj się  
z odpowiednim działem firmy, takim jak dział 
prawny lub dział kadr. W razie wątpliwości 
zastosuj bardziej rygorystyczny przepis lub 
poproś o pomoc.

KODEKS: TWOJE KLUCZOWE ZASOBY
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Jeśli zarządzasz innymi osobami lub je nadzorujesz, 
zostałeś obdarzony szczególnym zaufaniem. Aby 
utrzymać to zaufanie, zawsze powinieneś:

•  Być pozytywnym wzorcem. Pokazywać, 
co to znaczy być uczciwym w codziennych 
decyzjach i działaniach. Odpowiadać za 
postępowanie swoje i swojego zespołu 
i być przygotowanym na poniesienie 
odpowiedzialności za to postępowanie.

•  Zwiększać świadomość i zrozumienie.
Wykorzystywać wiedzę pracowników  
o naszej firmie, aby pomagali osobom  
w swoim otoczeniu w identyfikowaniu 
zagrożeń pojawiających się w środowisku 
pracy i radzeniu sobie z nimi.

ROLA PRZEŁOŻONEGO

•  Ustalać odpowiednie cele. 
Wyznaczanie jasnych, mierzalnych  
i ambitnych celów — ale tylko jeżeli 
można je osiągnąć bez naruszania 
naszych Wartości i standardów.

•  Reagować. Właściwe reagowanie na 
każdy zgłoszony problem związany z 
postępowaniem w biznesie. Monitoruj 
postępowanie osób, które nadzorujesz, 
a jeśli ich postępowanie nie jest zgodne 
z naszymi standardami, podejmij 
sprawiedliwe, odpowiednie i spójne 
działania.

Robisz, co do Ciebie należy, jeżeli:

•  Jesteś na bieżąco. Postaraj się 
zrozumieć zasady i standardy odnoszące 
się do Twojego stanowiska pracy  
i ich przestrzegać; bierz udział w sesjach 
szkoleniowych z zakresu postępowania 
w biznesie; poświęć czas na przeczytanie 
i zapoznanie się z aktualizacjami naszych 
standardów; oraz współpracuj z kolegami 
i koleżankami, aby mieć pewność, że 
wszyscy znają najnowsze wymagania.

•  Prosisz o poradę. Nie oczekujemy, że 
będziesz znać odpowiedzi na wszystkie 
pytania, ale chcemy, żebyś zwrócił się  
o pomoc i skonsultował się z innymi, jeśli 
nie jesteś pewien, jak należy postąpić.

•  Trzymasz się zasad. Nigdy nie 
naruszaj naszych standardów (lub swojej 
osobistej uczciwości), aby osiągnąć cele 
biznesowe. Jeśli pojawi się okazja do 
pójścia na skróty, pamiętaj, że należy 
postępować właściwie i mieć pełne 
poparcie kierownictwa w tym względzie.

•  Informujesz o problemach. Twój głos 
się liczy. Zachęcamy pracowników, 
aby zgłaszali swoje uwagi, jeśli coś nie 
wydaje się być właściwe, nawet jeśli tylko 
podejrzewają potencjalne naruszenie lub 
problem. Nie zakładaj, że jeśli wszyscy 
tak robią, to jest to właściwe, lub że 
kierownictwo wyższego szczebla już  
o tym wie lub że ktoś inny się tym zajmie. 
Poza zgłaszaniem problemów zachęcamy 
również do przedstawiania pomysłów, 
które pomogą nam lepiej wypełniać  
i ulepszać nasze zobowiązania 
biznesowe. 

Zostaniesz poproszony o poświadczenie 
swojego zobowiązania do przestrzegania 
standardów postępowania zawartych w 
niniejszym Kodeksie, chyba że nie jest to 
dozwolone przez lokalne przepisy prawa.

TWOJA ROLA

UCZCIWOŚĆ I SZACUNEK
zawsze robiąc właściwe rzeczy 
we właściwy sposób
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CZY TO JEST ZGODNE Z PRAWEM 
LUB POLITYKĄ FIRMY?

CZY MÓJ OSĄD JEST WOLNY 
OD KONFLIKTU INTERESÓW 
(TZN. NIE BĘDĘ NIC NIKOMU 
WINIEN W ZAMIAN)?

CZY CZUŁBYM SIĘ KOMFORTOWO, 
TŁUMACZĄC TĘ DECYZJĘ MOJEJ 
RODZINIE LUB INNYM OSOBOM?

I WRESZCIE, CZY JEST TO 
WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE?

Tak jak Ty jako pracownik jesteś odpowiedzialny 
za właściwe postępowanie, tak my jako firma 
jesteśmy odpowiedzialni za pomaganie Ci w tym. 
Dlatego dajemy Ci narzędzia i wsparcie potrzebne 
do dokonywania właściwych wyborów i dzielenia się 
swoimi wątpliwościami i obawami.

ZAUFAJ SWOJEJ INTUICJI
Jesteś w najlepszej pozycji, aby określić, co jest 
dobre, a co złe. Zanim podejmiesz decyzję lub 
wykonasz polecenie, zastanów się, jaki będzie to 
miało wpływ na nasze Wartości i firmę, zadając 
sobie pytanie: 

KIEDY NALEŻY POPROSIĆ O POMOC
Czy odpowiedziałeś „nie” lub „może” na 
którekolwiek z tych pytań? Zasięgnij porady lub 
poproś o pomoc, jeśli nie masz pewności, jak 
należy postąpić. Na przykład w następujących 
sytuacjach:

•  Nie masz pewności, czy zasady Watts mają 
zastosowanie w konkretnej sytuacji.

•  Właściwe przepisy lub wymagania są 
skomplikowane i trudne do zinterpretowania.

•  Masz niewielkie doświadczenie  
w danej kwestii.

•  Po prostu nie wydaje Ci się, żeby była to 
właściwa decyzja.

GDZIE NALEŻY POPROSIĆ O POMOC
Zachęcamy i namawiamy do zgłaszania 
wątpliwości w pierwszej kolejności wewnętrznie, 
w zakresie, w jakim jest to zgodne  
z obowiązującym prawem, tak abyśmy mogli 
stale ulepszać nasze systemy i środowisko 
pracy. Dotyczy to sytuacji, w których wiesz lub 
podejrzewasz, że którakolwiek z następujących 
stron była zaangażowana lub zamierza 
zaangażować się w nielegalną lub nieetyczną 
działalność:

• Pracownicy lub kierownicy

•  Pośrednicy lub osoby trzecie działające  
w imieniu firmy

•  Dystrybutorzy, klienci lub użytkownicy 
końcowi

• Dostawcy lub podwykonawcy

• Partnerzy we wspólnych 
przedsięwzięciach

Istnieje wiele kanałów komunikacji wewnętrznej, 
które mogą pomóc w zapewnieniu, że Twoje 
pytania i wątpliwości zostaną odpowiednio 
rozwiązane. Chociaż należy wybrać kanał, 
który najbardziej Ci odpowiada, pamiętaj, 
że zazwyczaj najlepiej zacząć od Twojego 
bezpośredniego przełożonego lub kierownika. 
Możesz również zgłaszać pytania lub 
wątpliwości na wyższym szczeblu hierarchii 
organizacyjnej (np. do przełożonego Twojego 
przełożonego itp.) lub do odpowiedniego działu 
lub specjalisty w firmie, np. do działu prawnego 
lub działu kadr.

ŚRODKI SŁUŻĄCE DO PODEJMOWANIA WŁAŚCIWYCH DECYZJI

Wybierz kanał,  
który najbardziej  

Ci odpowiada, kiedy 
szukasz pomocy.
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INFOLINIA WATTS
Jeśli chcesz zgłosić problem anonimowo, możesz 
również skontaktować się z infolinią Watts:

Infolinia jest dostępna w Twoim języku, a lokalne 
numery telefonów infolinii dla każdego kraju,  
w którym Watts posiada odziały, znajdują się  
w witrynie internetowej infolinii. 

Ten kanał komunikacji jest szczególnie przydatny, 
jeśli czujesz się niezręcznie, korzystając z innego 
kanału komunikacji, lub jeśli inne kanały okazały  
się nieskuteczne w rozwiązaniu problemu.

Infolinia jest dostępna przez 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu dla pracowników i osób 
trzecich, z którymi współpracujemy (takich jak 
dystrybutorzy lub dostawcy) i jest obsługiwana 
przez zaufany, niezależny podmiot zewnętrzny 
przeszkolony w zakresie przyjmowania zgłoszeń 
dotyczących potencjalnych naruszeń Kodeksu.

•  Zachęcamy do podawania swoich danych 
podczas korzystania z infolinii, aby można 
było w pełni przeanalizować problem. Jeśli 
podasz swoje imię i nazwisko, będziemy 
mogli skontaktować się z Tobą, gdy 
będziemy potrzebowali dodatkowych 
informacji, i będziemy mogli monitorować 
Twoją sytuację, aby mieli pewność, że nie 
doświadczasz działań odwetowych  
w związku ze zgłoszeniem 
nieprawidłowości w dobrej wierze. Firma 
zobowiązuje się do zachowania  
w tajemnicy tożsamości pracownika, ale 
mogą zaistnieć okoliczności, w których 
ujawnienie jego tożsamości będzie 
wymagane przez prawo lub będzie 
konieczne do pełnego zbadania  
i rozwiązania problemu.

•  Gdy kontaktujesz się z infolinią, masz 
również możliwość zachowania 
anonimowości, jeśli jest to dozwolone 
przez prawo. Jeśli zdecydujesz się 
zachować anonimowość, ważne jest, aby 
dostarczyć szczegółowe informacje  
i regularnie sprawdzać aktualizacje statusu 
lub prośby o informacje od zespołu 
wyznaczonego do zbadania sprawy.

Kiedy problem jest zgłaszany za pośrednictwem 
infolinii, traktujemy go poważnie i podejmujemy 
działania, żeby go rozwiązać. Chociaż 
prawdopodobnie nie będziemy mogli przekazać 
Ci szczegółowych wyników naszego dochodzenia 
lub działań podjętych w odpowiedzi na 
zgłoszenie, będziemy starać się, gdy tylko będzie 
to możliwe, informować Cię o statusie naszego 
dochodzenia, żebyś wiedział, że Twój problem 
spotkał się z odpowiednią reakcją. 

Unia Europejska: Należy pamiętać, że 
zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi 
zgłaszania nieprawidłowości i ochrony 
prywatności istnieją pewne problemy, które nie 
mogą być zgłaszane za pośrednictwem infolinii 
firmy, ale muszą zostać zgłoszone lokalnie 
w zakładzie pracy. Dodatkowe ograniczenia 
związane ze sprawozdawczością anonimową 
mają zastosowanie do obaw zgłaszanych  
w niektórych krajach Unii Europejskiej lub do 
obaw niezwiązanych z kwestiami finansowymi, 
księgowymi lub audytowymi. W takich 
przypadkach personel infolinii skieruje Cię do 
odpowiednich osób, które mogą Ci pomóc.

POZNAJ nasze zasady
Infolinia
FAQ infolinii

Co, jeżeli?

P:  Mam wątpliwości, myślę, że powinienem 
zgłosić nieprawidłowość, ale jest ona 
związana z możliwym niewłaściwym 
postępowaniem ze strony mojego 
przełożonego. Obawiam się, że jeśli to 
zgłoszę, mogę stracić pracę. Jako że nie 
mogę rozmawiać z moim przełożonym,  
co powinienem zrobić?

O:  Podejmij działanie i dokonaj zgłoszenia. 
Twoim obowiązkiem jest zgłosić 
niewłaściwe postępowanie. Często 
najlepszym sposobem informowania 
o problemach jest zgłoszenie ich za 
pośrednictwem przełożonego, ale jeśli 
nie czujesz się komfortowo, porozmawiaj 
z innym członkiem kierownictwa lub 
skontaktuj się z którymkolwiek ze źródeł 
wymienionych w Kodeksie. Możesz 
również zgłosić sprawę na infolinii 
poufnie i anonimowo (jeśli pozwala 
na to lokalne prawo). Pamiętaj, że nie 
tolerujemy żadnych działań odwetowych 
wobec kogokolwiek, kto dokonuje 
zgłoszenia w dobrej wierze.

ŚRODKI SŁUŻĄCE DO PODEJMOWANIA WŁAŚCIWYCH DECYZJI — ciąg dalszy

Anonimowe zgłaszanie 
spraw bez obawy 

przed negatywnymi 
konsekwencjami.

Widzisz CZERWONĄ FLAGĘ?

GORĄCA LINIA
Skontaktuj się 
z naszą globalną 
gorącą linią
• Całkowita anonimowość
• Gwarancja poufności
• Stała dostępność

Powiedz coś!

Watts Water Technologies, Inc.

watts.ethicspoint.com

001-877-792-8878
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Watts zabrania podejmowania działań 
odwetowych wobec osób, które w dobrej 
wierze zgłaszają obawy lub uczestniczą w 
dochodzeniu, nawet jeśli zarzut nie zostanie 
ostatecznie potwierdzony.

Wobec każdej osoby, niezależnie od stanowiska 
czy stażu pracy, która podjęła działania 
odwetowe wobec osoby, która w dobrej 
wierze dokonała zgłoszenia nieprawidłowości 
w miejscu pracy, będą zastosowane środki 
dyscyplinarne, z rozwiązaniem stosunku pracy 
włącznie. Jeśli uważasz, że padłeś ofiarą działań 
odwetowych, skontaktuj się z infolinią w celu 
uzyskania pomocy, ale pamiętaj, że nasza 
polityka przeciwdziałania działaniom odwetowym 
nie zwalnia Cię z odpowiedzialności, jeśli sam 
dopuściłeś się niewłaściwego zachowania.

Czy wiesz, jakie są rodzaje działań, które mogą 
narazić zarówno kierowników, jak i pracowników 
na działania dyscyplinarne?
Poniżej przedstawiono listę przykładów:

• Naruszenie prawa lub standardów firmy

•  Kierowanie innymi lub zachęcanie ich do 
naruszania praw lub standardów firmy

•  Niezgłoszenie znanych lub 
podejrzewanych naruszeń prawa  
lub standardów firmy

•  Brak monitorowania postępowania 
podwładnych, pośredników lub 
sprzedawców, nad którymi  
sprawujesz nadzór

•  Niechęć do współpracy  
i nieprawdomówność w trakcie  
badania sprawy

•  Działania odwetowe przeciwko innym 
osobom za wskazywanie lub zgłaszanie 
nieprawidłowości w miejscu pracy

•  Celowe lub świadome zgłaszanie 
fałszywych zarzutów lub problemów

•  Wszelkie inne zachowania niezgodne 
z otoczeniem biznesowym 
charakteryzującym się wysokim 
poziomem uczciwości i przestrzeganiem 
prawa

Oczekujemy, że będziesz przestrzegać 
wszystkich zasad i standardów zawartych  
w niniejszym Kodeksie. W rzadkich przypadkach 
dopuszcza się wyjątki, ale wyjątki te muszą 
być zaakceptowane przez Komitet Sterujący 
do Spraw Odpowiedzialności Korporacyjnej 
Firmy. Niektóre polityki lub działania biznesowe 
wymagają uprzedniego zgłoszenia, zgody lub 
zatwierdzenia. Inne transakcje biznesowe są 
dość złożone lub mają bardzo specyficzne 
wymagania dotyczące sprawozdawczości 
i rachunkowości, takie jak prowadzenie 
działalności gospodarczej lub współpraca 
z rządem. W takich przypadkach należy 
dokonać zgłoszenia i uzyskać odpowiednie 
zgody. Wszelkie odstępstwa od niniejszego 
Kodeksu przez członków kadry kierowniczej 
lub dyrektorów są możliwe wyłącznie za zgodą 
Zarządu i muszą zostać niezwłocznie ujawnione.

ZAKAZ
DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

NARUSZENIA I ICH KONSEKWENCJE UDZIELANIE I UCHYLANIE 
ZEZWOLEŃ
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NASI PRACOWNICY
Nasz sukces zależy od utrzymania różnorodności 
utalentowanych osób, które podzielają naszą Wizję i nasze 
Wartości. Jesteśmy zobowiązani do szacunku i poszanowania 
godności naszych kolegów i koleżanek i zapewnienia miejsca 
pracy wolnego od dyskryminacji, nękania, zastraszania, 
nielegalnych działań i niebezpiecznych warunków.

W tej części:

• Równe szanse

• Wzajemny szacunek i godność

• Uczciwe postępowanie względem pracowników

• Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników

• Prywatność pracowników i poufność
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Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Podejmuj decyzje dotyczące zatrudnienia 

w oparciu o umiejętności i zalety danej 
osoby, a nie jej cechy osobiste, które nie 
są związane z pracą.

•  Zapewnij właściwe udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych lub będących 
wyznawcami określonych religii.

•   Doceniaj różnorodność i sprzyjaj integracji 
osób z różnych środowisk.

Reaguj, jeżeli
zaobserwujesz
następujące sytuacje:

•  Ocenianie osób na podstawie czynników 
niezwiązanych z ich umiejętnościami lub 
powierzonymi zadaniami.

•  Dyskryminacja ze strony osób 
podejmujących decyzje związane 
z rekrutacją, zatrudnieniem, 
wynagrodzeniem, szkoleniem, awansem 
lub rozwiązaniem stosunku pracy.

•    Odmowa pracy lub współpracy  
z niektórymi osobami z powodu ich rasy, 
religii, płci lub innych cech chronionych 
przez prawo. 

Co, jeżeli?

P:   Słyszałem, jak kolega wypowiadał się 
o kandydacie do pracy, posługując się 
rasistowskim językiem. Jako że osoba, 
o której mówił, jeszcze tu nie pracuje, 
czy powinienem coś zrobić?

O:  Tak, powinieneś. Posługiwanie  
się takim językiem jest sprzeczne  
z naszymi Wartościami i zasadami,  
a także może łamać prawo. Musimy 
o tym wiedzieć, dlatego niezwłocznie 
porozmawiaj ze swoim przełożonym 
lub skontaktuj się z działem kadr lub 
infolinią.

RÓWNE SZANSE

Jako pracodawca oferujący równe szanse będziemy rekrutować, zatrudniać, wynagradzać, szkolić, 
awansować i zwalniać osoby zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami, bez 
względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, wiek, płeć, pochodzenie narodowe, obywatelstwo, stan cywilny, 
orientację seksualną, niepełnosprawność, status weterana lub inną cechę chronioną przez prawo.
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Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś  

być traktowany.

•  Szanuj osoby z poglądami innymi  
od Twoich.

•   Rozwiązuj spory i konflikty w sposób 
kulturalny i konstruktywny.

•  Dbaj o profesjonalną atmosferę w pracy.

Reaguj, jeżeli 
zaobserwujesz
następujące sytuacje:

•   Niechciane, niewłaściwe lub lekceważące 
zaloty seksualne lub nękanie.

•  Żarty dotyczące koloru skóry, obraźliwe 
komentarze, obraźliwe wiadomości lub 
nieprzyzwoite dzieła sztuki lub fotografie.

•  Prześladowanie, groźby, zastraszanie, 
poniżanie innych lub przemoc słowna  
i fizyczna.

POZNAJ nasze zasady
Skontaktuj się z lokalnym działem kadr, 
aby uzyskać więcej informacji

Co, jeżeli?

P:  Mamy w naszym zespole osobę 
niedosłyszącą. Jest świetnym 
pracownikiem. Umie mówić, ale jego 
głos brzmi zupełnie inaczej niż innych 
osób. Niektórzy ludzie wyśmiewają 
się z niego za jego plecami. Dla mnie 
jest to żenujące i nie sprzyja pracy 
zespołowej. Co powinienem zrobić?

O:  Zachowanie, które opisujesz, 
jest niedopuszczalne. Masz kilka 
możliwości. Najpierw spróbuj 
porozmawiać ze swoim przełożonym. 
Możesz też zgłosić swoje obawy 
pracownikom działu kadr (którzy  
są przeszkoleni w zakresie radzenia 
sobie z takimi problemami) albo 
skorzystać z zawsze dostępnej 
infolinii Watts.

WZAJEMNY SZACUNEK I GODNOŚĆ

Twoje interakcje ze współpracownikami powinny opierać się na wzajemnym szacunku i poczuciu 
godności. Unikaj wszelkich zachowań, które zagrażają zaufaniu, jakości środowiska pracy lub uczciwości 
w podejmowaniu decyzji. W Watts zakazujemy działań, które tworzą zastraszające, wrogie lub pełne 
agresji środowisko pracy lub przyczyniają się do jego tworzenia.

 Twoje interakcje ze 
współpracownikami 

powinny opierać 
się na wzajemnym 

szacunku i poczuciu 
godności.
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Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Sprawdzaj, czy pracownicy mają 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

•  Odpowiednio wynagradzaj pracowników 
za normalne godziny pracy i za godziny 
nadliczbowe, zgodnie z lokalnym prawem.

•  Przestrzegaj przepisów dotyczących dni 
pracy, okresów odpoczynku, dni wolnych  
i świadczeń, zgodnie z lokalnym prawem.

UCZCIWE POSTĘPOWANIE WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW

Uczciwe praktyki dotyczące zatrudnienia to 
coś więcej, niż tylko przestrzeganie przez 
firmę obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie zatrudnienia i pracy. Podkreślają one 
naszą zdolność przyciągania i zatrzymywania 
najbardziej utalentowanych pracowników. 

Zobowiązujemy się do przestrzegania 
wszystkich przepisów dotyczących wolności 
zrzeszania się, układów zbiorowych pracy, 
imigracji, wynagrodzeń, czasu pracy  
i świadczeń, a także prawa w zakresie pracy 
przymusowej i obowiązkowej oraz pracy dzieci. 
Dlatego Watts uznaje i szanuje wszystkie znane 
traktaty dotyczące praw człowieka.

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA 
NIEWOLNICTWU I PRACY DZIECI
Prowadzimy naszą działalność  
z poszanowaniem praw człowieka i godności 
wszystkich osób, a także wspieramy 
międzynarodowe starania na rzecz promowania 
i ochrony praw człowieka, w tym absolutny 
sprzeciw wobec niewolnictwa i handlu ludźmi. 
Nasza Globalna polityka przeciwdziałania 
handlowi ludźmi odzwierciedla nasze 
zobowiązanie do przestrzegania wszelkich 
przepisów dotyczących przeciwdziałania 
niewolnictwu i pracy dzieci, zgodnie  
z lokalnymi przepisami, w tym brytyjską ustawą 
o współczesnym niewolnictwie, kalifornijską 
ustawą o przejrzystości w łańcuchach dostaw 
z 2010 r. oraz standardów Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP).

Pamiętaj, że szacunek dla godności ludzkiej 
zaczyna się od naszych codziennych 
wzajemnych kontaktów ze sobą nawzajem 
oraz z naszymi dostawcami i klientami. Zgłaszaj 
wszelkie podejrzenia lub dowody łamania praw 
człowieka w naszych strukturach lub u naszych 
kontrahentów.

POZNAJ NASZE WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE PONIŻSZYCH 
ZAGADNIEŃ:

ZATRUDNIENIE I WARUNKI PRACY
•  Pracownicy zatrudniani są wyłącznie 

na podstawie wiarygodnych informacji 
dotyczących kwalifikacji zawodowych.

•  Nie wolno odbierać pracownikowi 
oryginalnego, wydanego przez władze 
krajowe dokumentu tożsamości, paszportu 
lub pozwolenia na pracę.

•  Pracownicy mogą swobodnie negocjować 
układy zbiorowe bez przymusu i nacisków.

WYNAGRODZENIE I CZAS PRACY

•  Tydzień pracy nie może przekraczać 
maksymalnego wymiaru dopuszczalnego 
przez prawo. 

•  Pracownicy otrzymują wynagrodzenie za 
wszystkie przepracowane godziny i nie 
wolno bezprawnie lub bezpodstawnie 
obniżać ich wynagrodzenia lub świadczeń.

•  Wszystkie przepracowane godziny są 
dokładnie rejestrowane.

•  Respektowane są wszystkie dni ustawowo 
wolne od pracy, czas na odpoczynek i dni 
wolne.

•  Wynagrodzenie wypłacane jest pracownikowi, 
który je wypracował (chyba że objęte jest 
ono orzeczeniem sądowym o zajęciu lub 
uzgodniono inaczej z pracownikiem).

Co, jeżeli?

P:  Pracownica zatrudniona w moim 
zespole na godziny zaproponowała, 
że będzie pracować trochę dłużej, niż 
wynikałoby to z umowy, żeby pomóc. 
Stwierdziła, że skoro to nie zajmie 
dużo czasu, nie będzie prosić  
o nadgodziny. Czy to jest w porządku?

O:  Nie, nie jest. Stanowi to naruszenie jej 
prawa do otrzymania odpowiedniego 
wynagrodzenia za pracę. Godziny 
nadliczbowe powinny być wcześniej 
zatwierdzone i odpowiednio 
udokumentowane.

POZNAJ nasze zasady
Polityka przeciwdziałania handlowi  
ludźmi
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Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Zawsze stosuj się do wszystkich 

obowiązujących przepisów, regulacji  
i zasad bezpieczeństwa oraz zachęcaj 
osoby z otoczenia, aby postępowały  
w ten sam sposób.

•  Natychmiast przerwij pracę, jeżeli 
istnieje wyraźna oznaka zagrożenia dla 
pracownika.

•  Pracownicy powinni wykonywać prace 
wyłącznie pod warunkiem, że zostali do 
nich przeszkoleni, mają odpowiednie 
kompetencje, pozwala na to ich 
stan zdrowia oraz są wystarczająco 
wypoczęci i uważni.

•  Należy niezwłocznie powiadomić 
przełożonego o zaistniałych 
wypadkach, obrażeniach, chorobach, 
niebezpiecznych warunkach lub 
groźbach użycia przemocy.

Reaguj, jeżeli
zaobserwujesz
następujące sytuacje:

•  Niebezpieczne czynności lub warunki pracy.

•  Posiadanie, używanie lub dystrybucja 
nielegalnych środków farmakologicznych lub 
innych substancji kontrolowanych na terenie 
firmy bez zaświadczenia lekarskiego.

•  Stosowanie gróźb, zastraszanie lub inna 
forma przemocy.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRACOWNIKA

Dążymy do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa każdego pracownika i uważamy, że można zapobiegać 
wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Żadna czynność nie jest na tyle ważna, że nie może 
być wykonywana w bezpieczny sposób, dlatego nigdy nie narażamy dobrostanu pracowników podczas 
pracy. Wierzymy również, że bezpieczne środowisko pracy oznacza również miejsce pracy wolne od 
nielegalnych środków farmakologicznych i przemocy.

Żadne zadanie nie 
jest tak ważne, 

aby nie można go 
było wykonać w 

bezpieczny sposób.

POZNAJ nasze zasady
Skontaktuj się z lokalnym działem kadr,  
aby uzyskać więcej informacji

Co, jeżeli?

P:  Czy zostanie nałożona kara, jeżeli 
przerwę pracę z powodu obaw  
o bezpieczeństwo?

O:  Odpowiadamy za zapewnienie 
bezpiecznego miejsca pracy 
wszystkim pracownikom — dlatego 
przerwij pracę i porozmawiaj  
z przełożonym, jeśli masz 
jakiekolwiek wątpliwości. Pamiętaj, 
że zawsze lepiej dmuchać na zimne. 
Jeśli nie masz możliwości omówienia 
kwestii bezpieczeństwa ze swoim 
lokalnym kierownictwem, skontaktuj 
się z działem kadr lub skorzystaj  
z infolinii Watts.
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Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Gromadź, przetwarzaj i wykorzystuj dane 

osobowe pracowników wyłącznie do 
uzasadnionych celów i zgodnie z lokalnym 
prawem.

•  O ile to możliwe, zawsze używaj 
danych anonimowych, częściowych lub 
zastępczych (np. używając numerów 
identyfikacyjnych nadanych przez firmę 
zamiast numerów PESEL).

•  Używaj zaszyfrowanych plików i urządzeń 
do przechowywania i przesyłania 
prywatnych informacji, aby zapobiec 
nieuprawnionemu dostępowi.

•  Bezzwłocznie powiadom przełożonego  
o wszelkich podejrzeniach lub zdarzeniach 
związanych z nieuprawnionym 
dostępem, ujawnieniem, utratą lub innym 
wykorzystaniem danych osobowych.

PRYWATNOŚĆ PRACOWNIKÓW I POUFNOŚĆ

Uważamy, że należy szanować poufność 
danych osobowych naszych pracowników. 
Oznacza to, że dostęp do danych osobowych 
mają tylko pracownicy firmy, którzy posiadają 
odpowiednie upoważnienie i potrzebują takich 
informacji wyłącznie w celach służbowych. 
Jeśli masz dostęp do danych osobowych, 
postępuj zgodnie z odpowiednimi standardami 
poufności dotyczącymi korzystania z tych 
informacji. Należy również pamiętać o wszelkich 
ograniczeniach prawnych i/lub wymogach 
dotyczących przenoszenia danych osobowych 
poza kraj ich pochodzenia. Nigdy nie udostępniaj 
danych osobowych pracowników nikomu, kto 
nie jest do tego odpowiednio upoważniony.

Wszelkie dane osobowe, informacje lub 
korespondencja elektroniczna tworzone lub 
przechowywane na komputerach firmy lub 
innych urządzeniach elektronicznych, takich 
jak urządzenia przenośne, nie powinny 
być traktowane jako prywatne i mogą być 
monitorowane, kontrolowane, udostępniane 
i wykorzystywane z różnych powodów w 
dowolnym czasie i bez uprzedzenia w zakresie 
dozwolonym przez lokalne prawo. Należy 
o tym pamiętać i zachować ostrożność 
podczas korzystania z firmowych urządzeń 
elektronicznych.

Uważamy, że 
należy szanować 
poufność danych 

osobowych naszych 
pracowników. 

POZNAJ nasze zasady
Globalna polityka bezpieczeństwa 
informacji
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NASI KLIENCI, 
DOSTAWCY I RYNEK
Watts dąży do tworzenia wartości dla swoich klientów poprzez 
oferowanie im innowacyjnych, bezpiecznych i wysokiej  
jakości produktów. Promujemy nasze produkty uczciwie  
i uczciwie konkurujemy. Staramy się również nawiązywać  
relacje z tymi, którzy podzielają nasze podejście do etycznych  
i zrównoważonych działań biznesowych i budować te relacje  
w perspektywie długoterminowej w oparciu o nasze Wartości.

W tej części:

•  Ochrona konsumenta, jakość produktu  
i bezpieczeństwo

• Przepisy antymonopolowe i uczciwa konkurencja

• Etyczna sprzedaż i działania marketingowe

• Przeciwdziałanie korupcji

• Prezenty i oferty rozrywki

• Współpraca z dostawcami

• Ograniczenia w handlu międzynarodowym

• Kontrakty rządowe
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OCHRONA KONSUMENTA, JAKOŚĆ PRODUKTU I 
BEZPIECZEŃSTWO

Innowacyjność jest najważniejszym motywem naszych działań, a jakość i bezpieczeństwo są cechami 
charakterystycznymi, których rynek słusznie od nas oczekuje. Wiarygodność naszych produktów zależy 
od pracowników, którzy powinni zawsze dbać o prawidłowy przebieg procesu produkcji zgodny  
ze wszystkimi wymogami prawnymi, regulacyjnymi, jakościowymi i umownymi.

Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Dostarczaj produkty, które tworzą realną 

wartość dla naszych klientów, które można 
łatwo zamówić, otrzymać i zainstalować.

•  Przestrzegaj wszystkich wymogów 
prawnych, regulacyjnych, jakościowych 
i umownych, które regulują sposób 
wytwarzania naszych produktów.

•  Staraj się wprowadzać w naszych 
produktach innowacje, które pasują do 
naszych strategii handlowych i oferują 
naszym klientom rozwiązania przyjazne 
dla środowiska.

Reaguj, jeżeli
zaobserwujesz
następujące sytuacje:

•  Zastępowanie części lub surowców, które 
znalazły się w naszych produktach, bez 
odpowiedniej zgody.

•  Nieprzestrzeganie standardów Watts 
w zakresie jakości lub bezpieczeństwa 
w celu osiągnięcia celów lub planów 
produkcyjnych.

•  Fałszowanie lub przeinaczanie wyników 
badań produktów, testów jakości lub 
bezpieczeństwa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Koncentrowanie się na wynikach; 
spełnianie naszych obietnic

Co, jeżeli?

P:  Moja przełożona poprosiła mnie, 
żebym wprowadził zmianę w naszym 
procesie, która według mnie źle 
wpłynie na jakość produktu. Skoro 
jest moją szefową, nie mogę nic z tym 
zrobić, prawda?

O:  Możesz coś zrobić. Nie możemy 
pozwolić na obniżenie jakości 
lub bezpieczeństwa produktu, 
więc musisz zareagować. 
Poinformuj przełożonego o swoich 
wątpliwościach. Jeśli nie czujesz się 
komfortowo w tej sytuacji lub jeśli 
już podjąłeś rozmowę i nie podjęto 
żadnych działań, porozmawiaj  
z innym członkiem kierownictwa  
lub skontaktuj się z infolinią Watts.

POZNAJ nasze zasady
Skontaktuj się z działem prawnym  
w celu uzyskania dalszych informacji
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NASI PRACOWNICY

WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE W KAŻDEJ SYTUACJI35 36
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PRZEPISY ANTYMONOPOLOWE I UCZCIWA KONKURENCJA

Naszym celem jest prześcignąć naszą konkurencję — uczciwie i sprawiedliwie. Dysponujemy światowej 
klasy strategią biznesową, linią produktów i siłą roboczą i nie musimy — i nie będziemy — uciekać się 
do niedozwolonych i nieuczciwych środków, aby odnieść sukces na rynku. Ściśle przestrzegamy tzw. 
przepisów o ochronie konkurencji w różnych krajach oraz przepisów antymonopolowych w USA — 
przepisów, które tworzą podstawy wolnych rynków na całym świecie. 

Przepisy dotyczące ochrony konkurencji zasadniczo zabraniają zawierania porozumień naruszających 
zasady konkurencji, takich jak uzgadnianie z konkurentami cen lub podział rynków. Dzięki działaniu 
w granicach przepisów o ochronie konkurencji i antymonopolowych, dostarczamy wartość naszym 
klientom i dostawcom, ponieważ odrzucamy zachowania, które zagrażają uczciwym, stabilnym  
i otwartym rynkom.

Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Konkurowanie w oparciu o zalety naszych 

produktów i usług i niepodejmowanie prób 
hamowania lub ograniczania konkurencji.

•  Zachowaj odpowiedni dystans zawodowy 
od konkurencji i unikaj kontaktów, które 
mogą sprawiać wrażenie niestosownych 
uzgodnień, transakcji pobocznych lub 
nieformalnych umów.

•  Zachowanie w ścisłej tajemnicy informacji 
o firmie oraz jej klientach i dostawcach 
i unikanie wszelkich sytuacji, w których 
informacje te mogłyby dostać się w ręce 
konkurencji.

Reaguj, jeżeli
zaobserwujesz
następujące sytuacje:
Umowy lub rozmowy z konkurencją dotyczące 
takich kwestii jak:

•  Ceny, sposoby ustalania cen, koszty  
lub zyski

•  Oferty przetargowe, plany marketingowe 
lub obszary sprzedaży

• Warunki sprzedaży

•  Udział w rynku, moce produkcyjne  
lub wielkość produkcji

•  Podział klientów lub linii produktowych

•  Dostawcy, zaopatrzenie lub metody 
dystrybucji

Składanie pozornych ofert lub ofert  
w jakimkolwiek celu innym niż wygranie 
przetargu.

Umowy lub rozmowy z klientami, w których 
zastrzega się cenę lub inne warunki, na jakich 
klient może odsprzedać produkt.

Gromadzenie informacji o konkurencji  
w sposób niewłaściwy, wprowadzający w błąd 
lub nieuczciwy.

Nie będziemy uciekać 
się do krzywdzących 

lub nieuczciwych 
środków, aby wygrać 

na rynku.
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PRZEPISY ANTYMONOPOLOWE I UCZCIWA KONKURENCJA — ciąg dalszy

Zawsze skonsultuj
się z działem
prawnym, zanim:

•  Zawrzesz umowę joint venture, 
marketingową, zakupu lub umowę  
o standaryzacji produktu, lub podobną 
umowę o współpracy z jakąkolwiek firmą. 

•  Przystąpisz do stowarzyszenia handlowego 
lub organizacji ustanawiającej normy,  
do których należą lub mogą należeć 
konkurenci firmy. 

•  Dojdzie do jednej z następujących sytuacji  
z klientem:

 —  Zawarcie umowy na wyłączność 
(np. umowy, która zabrania klientowi 
współpracy z konkurentami firmy).

 —  Sprzedaż wiązana produktów lub usług 
(np. umowy zobowiązujące kupującego 
nabywającego jeden produkt do 
zakupu także drugiego, „powiązanego” 
produktu).

 —  Zawieranie jakichkolwiek umów 
dotyczących minimalnej ceny, po  
której klient może odsprzedawać 
produkty firmy.

 — Zakończenie relacji z klientem.

Co, jeżeli?

P:  Mój przełożony powiedział mi ostatnio, 
że wie, że nie wygramy przetargu, 
nad którym pracowaliśmy od dwóch 
tygodni. Kiedy zapytałem go, skąd 
to wie, powiedział, że tym razem nie 
jest to nasza „kolej” i że ten przetarg 
„należał” do naszego konkurenta.  
Czy to jest właściwe?

O:  Nie, to nie jest właściwe. Jeżeli to,  
co mówi Twój przełożony, jest 
prawdą, może to oznaczać ustawianie 
przetargu — ma to miejsce, gdy 
potencjalni dostawcy zmawiają się, 
żeby wcześniej ustalić zwycięskiego 
oferenta. Jest to naruszenie praw 
uczciwej konkurencji, ponieważ 
eliminuje konkurencję wśród 
dostawców będących w zmowie. 
Bezzwłocznie zgłoś takie działania do 
działu prawnego lub na Infolinię Watts.

POZNAJ nasze zasady
Polityka antymonopolowa
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ETYCZNA SPRZEDAŻ I DZIAŁANIA MARKETINGOWE

Dbamy o uczciwe promowanie naszych usług i edukowanie naszych klientów w zakresie 
właściwego korzystania z naszych produktów. Oznacza to, że powinieneś precyzyjnie, jasno 
i uczciwie przedstawiać informacje o jakości, właściwościach lub potencjalnych zagrożeniach 
związanych z naszymi produktami. Należy również unikać składania fałszywych oświadczeń  
o naszych konkurentach.

Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Używaj wyłącznie potwierdzonych 

informacji do celów reklamowych, 
marketingowych lub sprzedażowych.

•  Dołącz instrukcje obsługi produktu  
i ostrzeżenia, które są jasne i zrozumiałe 
dla użytkownika końcowego.

•  Upewnij się, że produkty są odpowiednio 
oznakowane i zgodne z wszelkimi 
wymogami prawnymi, regulacyjnymi  
lub umownymi.

•  Należy wyróżniać firmę w odniesieniu do 
jej konkurentów wyłącznie na podstawie 
merytorycznych porównań.

Reaguj, jeżeli
zaobserwujesz
następujące sytuacje:

•  Brak jasnej informacji o ryzyku lub 
zagrożeniach, które mogą być związane  
z naszymi produktami.

•  Niedokładne oznakowania na produktach, 
w tym informacje o kraju pochodzenia, 
parametrach i właściwościach produktu.

•  Nierealistyczne obietnice dotyczące 
produkcji, dostępności lub dostawy 
produktów.

POZNAJ nasze zasady
Skontaktuj się z działem prawnym  
w celu uzyskania dalszych informacji
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PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

Międzynarodowe przepisy, takie jak 
amerykańska ustawa o zapobieganiu korupcji 
za granicą, brytyjska ustawa antykorupcyjna 
oraz chińska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, traktują korupcję jako bardzo 
poważną sprawę. Nie tylko jest ona niezgodna 
z prawem, ale jest też szkodliwa dla 
przedsiębiorstw, ponieważ hamuje inwestycje, 
osłabia wzrost gospodarczy i ogranicza 
możliwości rynkowe. Kiedy władze są podatne 
na przekupstwo, niszczą zaufanie publiczne oraz 
pozbawiają ludzi i przedsiębiorstwa korzyści 
płynących z otwartych rynków i uczciwej 
konkurencji.

W Watts unikamy nawet podejrzenia, że 
moglibyśmy wręczyć łapówkę w celu uzyskania 
korzyści biznesowej. Dlatego zabraniamy:

•  Wręczania czegokolwiek wartościowego 
(w tym wszelkich usług, prezentów 
lub zaproszeń do udziału w imprezach 
rozrywkowych) przedstawicielom 
administracji państwowej i innym 
urzędnikom w celu bezpodstawnego 
uzyskania lub utrzymania współpracy, 
wywierania wpływu na wykonywanie 
obowiązków służbowych lub w 
jakimkolwiek innym niewłaściwym celu 
lub aby uzyskać przewagę handlową.

•  Proszenia, nalegania lub świadomego 
zezwalanie innej osobie — pośrednikowi 
lub innej osobie trzeciej — na dokonanie 
jakiejkolwiek płatności lub wykonanie 
jakiejkolwiek innej czynności w imieniu 
naszej firmy.

Pamiętaj, że łapówka jest łapówką, więc te 
zasady dotyczą zarówno naszych kontaktów  
z przedstawicielami administracji publicznej,  
jak i klientów i dostawców.

Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Zanim wręczysz upominek, zapewnisz 

klientowi rozrywkę lub zwrócisz mu koszty 
podróży, upewnij się, że rozumiesz  
i stosujesz obowiązujące przepisy prawa, 
zasady obowiązujące u klienta oraz 
firmowe wytyczne dotyczące uprzejmości 
biznesowych (patrz również „Prezenty  
i oferty rozrywki”).

•  Zadbaj o zachowanie należytej 
staranności w stosunku do przedstawicieli 
i innych osób trzecich, które działają  
w imieniu firmy.

Zawsze konsultuj się
z działem prawnym,
jeżeli pojawiają się:

•  Informacje na temat obecnych lub 
potencjalnych przedstawicieli osób 
trzecich, klientów lub dostawców, które 
sugerują:

 —  Zarzuty dotyczące niewłaściwych 
praktyk biznesowych

 —  Opinię w zakresie wręczania lub 
żądania łapówek

 —  Powiązania rodzinne lub inne relacje, 
które mogłyby niewłaściwie wpłynąć 
na decyzję klienta lub urzędnika 
państwowego

•  Jakikolwiek żądania zapłaty prowizji 
przed ogłoszeniem decyzji o przyznaniu 
zamówienia.

•  Jakiekolwiek sugestie dotyczące 
podjęcia współpracy z konkretnym 
przedstawicielem, partnerem lub dostawcą 
ze względu na „szczególną relację”.

•  Jakiekolwiek żądanie dokonania płatności 
w kraju lub na rzecz osoby lub podmiotu 
niezwiązanego z transakcją.

•  Prowizja, która wydaje się być  
nadzwyczaj wysoka.

Co, jeżeli?

P:  Dostałem informację, że mogę 
zatrudnić konsultanta, który zadba  
o uzyskanie wszystkich potrzebnych 
zezwoleń od zagranicznego 
rządu. Poprosił o kwotę 25 000 
USD i powiedział, że wykorzysta 
te pieniądze, aby „pomóc w 
przyspieszeniu spraw”. Jako że 
właściwie nie wiemy, dokąd trafią 
te pieniądze, czy musimy się tym 
przejmować?

O:  Oczywiście, że tak. Musisz wiedzieć, 
dokąd trafią te pieniądze i w jakim 
celu zostaną wykorzystane. Nasza 
firma ma również obowiązek 
dopilnować, żeby pieniądze te nie 
zostały wykorzystane jako łapówka. 
Zwróć się o radę do swojego 
przełożonego lub do działu prawnego.

POZNAJ nasze zasady
Polityka antykorupcyjna
Polityka należytej staranności
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PREZENTY I OFERTY ROZRYWKI

Uprzejmości biznesowe, takie jak prezenty, 
przysługi i oferty rozrywki, są często wręczane  
w ramach budowania dobrych relacji służbowych. 
Prezenty i oferty rozrywki mogą budować 
wzajemną życzliwość, ale mogą również 
podważać intencje osoby je wręczającej. Krótko 
mówiąc, prezenty i zaproszenia na imprezy 
rozrywkowe mogą stwarzać swoisty „konflikt 
interesów”.

Co do zasady, nie należy dawać prezentów 
biznesowych, jeśli mogłoby to sprawiać wrażenie 
stronniczości lub próby wywarcia wpływu na 
decyzję biznesową. Nie należy również prosić  
o uprzejmości biznesowe ani przyjmować ich od 
osób trzecich, jeśli mogłyby one być postrzegane 
jako próba narażenia na szwank obiektywizmu 
przy podejmowaniu decyzji biznesowych. 
Nawet wrażenie wywierania niewłaściwego 
wpływu może być postrzegane przez naszych 
interesariuszy, w tym współpracowników, jako 
brak uczciwości. Najlepiej jest postępować 
ostrożnie i grzecznie odmówić skorzystania  
z okazji, jeśli dojdzie do takiej sytuacji.

W firmie obowiązują szczególne Wytyczne 
dotyczące uprzejmości biznesowych, które 
zawsze należy sprawdzić przed przyjęciem 
lub wręczeniem kontrahentowi prezentu lub 
oferty rozrywki. Niektóre rodzaje uprzejmości 
biznesowych wymagają uprzedniej zgody firmy, 
dlatego najlepiej jest zapoznać się z Wytycznymi 
lub porozmawiać z lokalnym kontrolerem 
finansowym przed wręczeniem lub przyjęciem 
uprzejmości biznesowej. 

Pamiętaj, że nie wolno przekraczać ustalonych 
limitów ani obchodzić Wytycznych dotyczących 
uprzejmości biznesowych poprzez dokonywanie 
płatności osobistych lub rezygnację z ubiegania 
się o zwrot kwot przekraczających limity 
określone w polityce firmy lub w Wytycznych. 
Ponadto, surowo zabronione są płatności 
przyspieszające tok spraw — płatności 
dokonywane w celu przyspieszenia lub 
zabezpieczenia wykonania rutynowych i 
nieuznaniowych czynności administracyjnych.

Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Kieruj się dobrym osądem, umiarem  

i dyskrecją przy wręczaniu i przyjmowaniu 
uprzejmości biznesowych.

•  Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi 
uprzejmości biznesowych przed 
wręczeniem lub przyjęciem prezentów lub 
ofert rozrywki, szczególnie w przypadku, 
gdy dotyczy to urzędników państwowych. 

•  Porozmawiaj z lokalnym kontrolerem 
finansowym, jeśli dana sytuacja nie jest 
jasna.

•  Zapytaj o zgodę przed zapewnieniem 
jakiejkolwiek uprzejmości biznesowej 
urzędnikowi państwowemu.

•  Wybieraj miejsca w dobrym guście, takie 
jak restauracje, obiekty sportowe, teatry 
lub inne wydarzenia kulturalne.

Co, jeżeli?

P:  Zagraniczny organ państwowy 
ds. gazu przybywa do naszego 
zakładu w celu przeprowadzenia 
kontroli naszego produktu i wydania 
certyfikatu. Chciałbym zabrać ich na 
obiad, kiedy będą w naszym zakładzie. 
Co powinienem zrobić?

O:  Jako że w grę wchodzą urzędnicy 
państwowi, należy skonsultować 
się z działem prawnym i uzyskać 
wcześniejszą zgodę na zaproszenie 
na obiad.

POZNAJ nasze zasady
Wytyczne dotyczące uprzejmości 
biznesowych

Reaguj, jeżeli
zaobserwujesz
następujące sytuacje:

•  Żądanie lub przyjmowanie czegokolwiek 
jako „coś za coś” lub jako część umowy  
o podjęcie jakichkolwiek działań w zamian 
za uprzejmość biznesową, w tym drobne 
gratyfikacje lub płatności „przyspieszające 
tok spraw” dokonywane w celu 
przyspieszenia standardowej procedury 
administracyjnej.

•  Przekazywanie lub otrzymywanie 
jakichkolwiek prezentów w formie gotówki 
(lub jej ekwiwalentów, takich jak bony 
podarunkowe wymienne na gotówkę, 
czeki bankowe, przekazy pieniężne, 
inwestycyjne papiery wartościowe, 
instrumenty zbywalne, pożyczki, akcje lub 
opcje na akcje).

•  Udział w działaniach, wskutek których 
osoba wręczająca lub otrzymująca 
uprzejmość biznesową naruszyłaby 
standardy swego pracodawcy lub lokalne 
przepisy prawa.

•  Udział w jakichkolwiek imprezach 
firmowych, które są niestosowne, mają 
charakter seksualny lub są w inny sposób 
niezgodne z naszymi Wartościami  
i standardami.

•  Niejasna dokumentacja dotycząca 
prezentów i ofert rozrywki w zestawieniu 
kosztów lub w księgach i rejestrach firmy.

Nawet wrażenie 
wywierania niewłaściwego 

wpływu może być 
postrzegane jako brak 

uczciwości.
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WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI

Uważamy, że nasi dostawcy są cennymi partnerami, którzy przyczyniają się do sukcesu naszej 
firmy. Nasze relacje z nimi muszą charakteryzować się szczerością i uczciwością. Wierzymy  
w dobór dostawców w oparciu o czynniki konkurencyjne, takie jak jakość, obsługa, 
technologia i cena. Poszukujemy również dostawców, którzy podzielają nasze Wartości 
poprzez stosowanie zrównoważonych praktyk biznesowych.

Co, jeżeli?

P:  Właśnie widziałem materiał  
w wiadomościach o jednym z naszych 
sprzedawców, który prawdopodobnie 
zamieszany jest w sprawę łamania 
praw człowieka. Ponieważ nie 
zostało to udowodnione i nie dotyczy 
bezpośrednio firmy Watts, czy 
powinienem to zgłosić?

O:  Tak, powinieneś. Łamanie praw 
człowieka jest sprzeczne z naszym 
Kodeksem i przepisami prawa. Nawet 
jeśli nic nie wskazuje na to, że nasza 
firma jest w to zamieszana, musimy 
wiedzieć o tej sytuacji. Bezzwłocznie 
porozmawiaj o tym z przełożonym lub 
powiadom dział prawny.

Reaguj, jeżeli
zaobserwujesz
następujące sytuacje:

•  Oferowanie lub przyjmowanie 
nieodpowiednich prezentów, łapówek 
lub innego czegokolwiek wartościowego 
w trakcie wyboru dostawcy i negocjacji 
(patrz również rozdział Prezenty i oferty 
rozrywki w niniejszym Kodeksie).

•  Nawiązywanie współpracy z firmą 
powiązaną z urzędnikiem państwowym, 
który ma jakiekolwiek kontakty z Watts 
(więcej szczegółowych informacji na 
ten temat znajdziesz w naszej Polityce 
antykorupcyjnej).

Nasze relacje  
z dostawcami muszą 

charakteryzować  
się szczerością  
i uczciwością.
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OGRANICZENIA W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

Ponieważ Watts prowadzi działalność na 
całym świecie, mamy obowiązek przestrzegać 
przepisów dotyczących importu i eksportu 
mających zastosowanie do naszych produktów, 
niezależnie od tego, gdzie są produkowane 
i dokąd mają trafić. Szereg krajów nakłada 
ograniczenia na eksport i handel z niektórymi 
krajami, podmiotami, osobami fizycznymi  
i rodzajami działalności. Ograniczenia w handlu 
mogą przybierać wiele form, w tym zakaz:

• Eksportu do kraju objętego zakazem

•  Podróżowania do lub z kraju objętego 
sankcjami

•  Dokonywania transakcji finansowych  
i utrzymywania relacji z krajami objętymi 
sankcjami lub wskazanymi osobami 
fizycznymi i podmiotami

•  Bezpośredniego lub pośredniego  
udziału w bojkotach wymuszonych  
przez niektóre kraje

„Eksport” to nie tylko przekazywanie fizycznych 
towarów — może oznaczać również 
przekazywanie zastrzeżonych informacji 
obywatelowi innego kraju poprzez:

•  Pocztę elektroniczną lub rozmowy 
telefoniczne

• Rozmowy twarzą w twarz

• Wizyty w obiektach Watts

•  Wymianę dokumentów technicznych, 
nawet w ramach działalności firmy (ale 
poza granicami kraju)

Lista zakazanych krajów i zasady dotyczące 
ograniczeń w handlu są skomplikowane i mogą 
ulegać zmianie. Dlatego też, jeśli Twoja praca 
wiąże się ze sprzedażą lub wysyłką produktów, 
technologii lub usług za granicę, powinieneś być 
na bieżąco z obowiązującymi przepisami  
i konsultować się z zespołem ds. zgodności  
z przepisami handlowymi, jeśli masz jakiekolwiek 
wątpliwości.

Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Przestrzegaj wszystkich stosownych 

przepisów dotyczących kontroli handlu 
międzynarodowego oraz wewnętrznych 
polityk i procedur firmy w zakresie 
importu i eksportu towarów, technologii, 
oprogramowania i usług.

•  Upewnij się, że deklaracje importowe  
i eksportowe są poprawne i kompletne.

•  Sprawdź, czy wymagane jest specjalne 
zezwolenie lub upoważnienie. Towary, 
które można wykorzystać w celach 
wojskowych, wymagają specjalnej kontroli 
eksportu.

•  Kontroluj transakcje handlowe i relacje  
z klientami, dostawcami i innymi osobami 
trzecimi w odniesieniu do wszystkich 
obowiązujących wykazów stron objętych 
zakazem, krajów objętych sankcjami  
i zakazanych użyć.

•  Naucz się rozpoznawać żądania bojkotu  
i zgłaszaj wszelkie otrzymane informacje 
do działu prawnego.

Co, jeżeli?

P:  Chcę wysłać pewne produkty 
do klienta w kraju objętym 
ograniczeniami eksportowymi. Czy 
mogę załatwić przekazanie ich innej 
firmie należącej do Watts w kraju 
niepodlegającym ograniczeniom, która 
następnie sprzeda je klientowi?

O:  Nie. Próba obejścia przepisów przy 
pomocy spółki powiązanej nie znosi 
ograniczenia i jest również niezgodna 
z prawem.

POZNAJ nasze zasady
Skontaktuj się z działem ds. zgodności 
z przepisami dotyczącymi handlu 
międzynarodowego, aby uzyskać  
więcej informacji

INFOLINIASPIS TREŚCI

WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE W KAŻDEJ SYTUACJI47 48



KONTRAKTY RZĄDOWE

Musimy współpracować ze wszystkimi władzami 
i organami rządowymi oraz ich przedstawicielami 
w sposób etyczny i zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa i regulacjami, również  
w krajach, w których prowadzimy działalność. 
Naruszenie prawa lub postanowień naszych 
kontraktów rządowych może narazić naszą firmę 
na poważne skutki prawne, dlatego każdy  
z nas musi rozumieć obowiązujące przepisy  
i ich przestrzegać.

Jeśli Twoja praca związana jest z kontraktami 
rządowymi, musisz przestrzegać przepisów 
prawa, zasad i regulacji odnoszących się do 
tych obowiązków służbowych i pamiętać, 
że wymagania te są zazwyczaj znacznie 
bardziej rygorystyczne, niż te dotyczące umów 
handlowych. 

WYMOGI DOTYCZĄCE UMÓW 
ZAWIERANYCH Z WŁADZAMI 
PUBLICZNYMI USA
Musimy przestrzegać specjalnych zasad  
i wymogów podczas współpracy  
z amerykańskimi organami administracji 
publicznej. Przy ubieganiu się o kontrakt  
z rządem Stanów Zjednoczonych lub z innym 
klientem bezpośrednio lub pośrednio działającym 
na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych jako 
klient końcowy mamy obowiązek ścisłego 
przestrzegania wszystkich obowiązujących 
przepisów i regulacji.

Nie możemy angażować się w żadne nielegalne 
lub niewłaściwe działania, takie jak jakiekolwiek 
czynności, które mogą dawać Watts nieuczciwą 
przewagę konkurencyjną. W razie pytań lub 
wątpliwości, przed podjęciem działań związanych  
z zawieraniem umów z amerykańską administracją 
publiczną należy również skontaktować się  
z działem prawnym. Szczegółowe informacje 
o naszych obowiązkach jako firmy i Twoich 
obowiązkach jako pracownika można znaleźć  
w dokumencie Zawieranie umów z rządem  
Stanów Zjednoczonych — Suplement do  
Kodeksu postępowania firmy Watts.

DOCHODZENIA RZĄDOWE
Musimy niezwłocznie podjąć działania w 
odpowiedzi na wszelkie prośby zgłoszone 
w ramach dochodzeń rządowych. Należy 
niezwłocznie przekazać wszelkie żądania 
rządowe do działu prawnego w celu 
zapewnienia pełnej współpracy. Zawsze 
należy udzielać kompletnych i dokładnych 
informacji oraz mieć na uwadze, że zabrania 
się podejmowania działań odwetowych za 
zgłaszanie w dobrej wierze naruszeń lub 
zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Poznaj i stosuj zasady obowiązujące  

w Twojej pracy i w kraju, w którym 
pracujesz. Zwracaj szczególną uwagę  
na wszelkie szczególne wymogi prawne  
i ograniczenia.

•  Skonsultuj się z działem prawnym przed 
wręczeniem urzędnikowi państwowemu 
jakichkolwiek prezentów, ofert rozrywki  
lub gościnności.

•  Natychmiast poinformuj dział prawny  
o wszelkich dochodzeniach rządowych  
lub poproś o informacje.

•  Należy przekazywać organom 
państwowym kompletne, aktualne  
i dokładne informacje.

Co, jeżeli?

P:  Jestem gospodarzem wydarzenia, 
w którym wezmą udział urzędnicy 
państwowi, i chcę zaprosić wszystkich 
na lunch. Nie chcę naruszać naszych 
polityk. Co powinienem zrobić?

O:  Należy zwrócić się o poradę do działu 
prawnego. Zasady, które stosuje 
się do oferowania uprzejmości 
biznesowych (takich jak posiłki) 
urzędnikom państwowym, są 
dość skomplikowane. Jeśli nie 
masz pewności, co zrobić w danej 
sytuacji, zawsze skonsultuj się przed 
podjęciem działań.

POZNAJ nasze zasady
Zawieranie umów z rządem Stanów 
Zjednoczonych — Suplement do  
Kodeksu postępowania firmy Watts
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NASI AKCJONARIUSZE
Tworzymy wartość dla akcjonariuszy, zapewniając doskonałe 
wyniki finansowe dzięki solidnej strategii biznesowej, która 
wytrzyma próbę czasu. Realizując ten cel, dowiedziemy naszych 
wartości poprzez uczciwość w zakresie wyceny i raportowania 
wyników finansowych, ochrony aktywów i zasobów firmy oraz 
obrotu papierami wartościowymi Spółki.

W tej części:

• Konflikty interesów

•  Obrót papierami wartościowymi  
na podstawie informacji poufnych

• Rzetelna sprawozdawczość finansowa

• Ochrona aktywów

• Zarządzanie dokumentacją
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KONFLIKTY INTERESÓW

Jako pracownicy codziennie podejmujemy 
decyzje biznesowe w imieniu firmy Watts. Kiedy 
je podejmujemy, mamy obowiązek zawsze 
działać w interesie firmy. „Konflikt interesów” 
powstaje wtedy, gdy działalność prywatna, 
społeczna, finansowa lub polityczna danej osoby 
może potencjalnie naruszać jej lojalność  
i obiektywizm w stosunku do firmy. 

Konflikt interesów może również zaistnieć, 
gdy pracownik lub członek jego najbliższej 
rodziny czerpie korzyści lub sprawia wrażenie 
czerpania korzyści z umowy handlowej z firmą. 
Należy unikać faktycznych konfliktów, ale 
nawet wrażenie konfliktu interesów może być 
szkodliwe.

Jeśli jesteś zaangażowany w jakąkolwiek 
działalność, która może być postrzegana 
jako konflikt z interesami firmy, zgłoś to do 
swojego przełożonego, działu kadr lub działu 
prawnego w celu weryfikacji. Chociaż konflikt 
może istnieć, istnieje kilka okoliczności, które 
mogą doprowadzić do jego ustania. Ale ważne 
jest, aby firma wiedziała o tym, aby uniknąć 
późniejszych problemów.

Jak należy POSTĄPIĆ?
•  W miarę możliwości unikaj sytuacji,  

które mogą sugerować potencjalny  
konflikt interesów.

•  Zgłaszaj każdą sytuację, która może 
spowodować faktyczny lub potencjalny 
konflikt interesów.

Nawet wrażenie 
konfliktu interesów 

może być szkodliwe.

Reaguj, jeżeli
zaobserwujesz
następujące sytuacje:

•  Korzystanie z możliwości, które pracownik 
zyskał, wykorzystując majątek firmy, 
informacje lub stanowisko.

•  Wykorzystywanie własności firmy, 
informacji lub stanowiska w celu uzyskania 
korzyści osobistych.

•  Konkurowanie z firmą, bezpośrednio lub 
pośrednio, bez zgody firmy.

Co, jeżeli?

P:  Musimy zlecić lokalnej firmie 
wykonanie usługi konserwacji 
budynków, a znalezienie odpowiedniej 
firmy zajmuje nam dużo czasu. 
Mój brat prowadzi firmę zajmującą 
się konserwacją i wiem, że dobrze 
wykonuje swoją pracę. Czy nie 
możemy po prostu zaoszczędzić sporo 
czasu i wysiłku i zatrudnić od razu 
jego firmę?

O:  Nie. Jest to klasyczny przykład 
„konfliktu interesów” i należy dołożyć 
wszelkich starań, aby uniknąć nawet 
wrażenia niewłaściwego działania. 
Twój brat może zostać zaproszony 
do wzięcia udziału w przetargu 
na wykonanie usługi, ale musimy 
przestrzegać zasad właściwego 
wyboru dostawców. Powinieneś 
wycofać się z podejmowania decyzji 
w tej sprawie.

Co, jeżeli?

P:  Jestem inżynierem odpowiedzialnym 
za pomoc w projektowaniu systemów 
ogrzewania. Jeden z naszych 
dostawców chce mnie zaangażować 
do konsultacji, aby pomóc im  
w opracowaniu części, które lepiej 
pasowałyby do naszych produktów. 
Czy mogę to zrobić poza godzinami 
pracy?

O:  To zapewne nie byłoby dozwolone, 
ponieważ mogłoby być postrzegane 
jako zdobywanie nieuczciwej 
przewagi przez dostawcę. Jeśli 
istnieją powody biznesowe 
uzasadniające ściślejszą współpracę 
z dostawcami części, należy 
uzgodnić z kierownictwem, czy 
taka współpraca powinna być 
częścią standardowego procesu 
projektowania i czy należy 
ją zaproponować wszystkim 
potencjalnym dostawcom na takich 
samych zasadach. Ponadto firma 
może sama chcieć skorzystać z tej 
możliwości.

POZNAJ nasze zasady
Skontaktuj się z działem prawnym,  
aby uzyskać więcej informacji

TRANSPARENTNOŚĆ
okazując szczerość i publicznie  
dzieląc się informacjami
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OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI NA 
PODSTAWIE INFORMACJI POUFNYCH

Uważamy, że inwestorzy na całym świecie 
zasługują na równe szanse i równy dostęp 
do informacji w procesie obrotu papierami 
wartościowymi. W celu ochrony inwestorów 
publicznych przepisy dotyczące papierów 
wartościowych zabraniają osobom 
posiadającym „informacje poufne” kupowania 
lub sprzedawania papierów wartościowych 
(akcji, obligacji, opcji itp.).

„Informacje poufne” to 
informacje, które:

• Nie są powszechnie dostępne i

• Są „istotne”

Z kolei „istotne” informacje to informacje, 
które rozsądny inwestor uznałby za ważne 
przy podejmowaniu decyzji o zakupie lub 
sprzedaży papierów wartościowych. Jeżeli 
pracownik posiada wiedzę na temat informacji 
poufnych, nie może jej wykorzystywać przy 
podejmowaniu decyzji o kupnie lub sprzedaży 
papierów wartościowych, ani też nie może 
udzielić komuś spoza firmy „wskazówek” 
dotyczących niepublicznych informacji poufnych, 
w tym za pomocą mediów społecznościowych. 
Informacjami poufnymi mogą być również 
informacje poufne o innej firmie uzyskane  
w trakcie pracy — na przykład od klienta lub 
dostawcy.

Przestrzegając przepisów dotyczących 
papierów wartościowych, dotrzymujemy obietnic 
złożonych akcjonariuszom, że będziemy działać 
uczciwie, aby zachować wartość, której od nas 
oczekują.

Nigdy nie dokonuj 
transakcji (ani nie 
dawaj wskazówek 
innym, aby mogli 

dokonywać transakcji) 
w oparciu  

o informacje poufne. 

Co, jeżeli?

P:  Jedna z naszych klientek powiedziała 
mi ostatnio , że jej firma może 
niedługo zostać przejęta przez 
dużego, międzynarodowego 
producenta, ale nie była tego pewna. 
Jako że nie mogła potwierdzić tych 
informacji — i biorąc pod uwagę, że 
nie ma gwarancji, iż wartość akcji 
spółki wzrośnie, nawet jeśli zostanie 
przejęta — czy zakup akcji firmy 
klientki jest w porządku? 

O:  Nie. Jest to istotna informacja  
o kliencie, którą poznałeś w wyniku 
swojej pracy — informacja, która 
nie są jeszcze publicznie dostępna, 
ale która mogłaby wpłynąć na 
wartość akcji spółki, gdyby była. 
Obrót papierami wartościowymi 
na podstawie informacji lub 
przekazywanie komukolwiek tego, 
co usłyszałeś, aby mógł dokonywać 
transakcji w oparciu o te informacje, 
mogą być niezgodne z prawem.

POZNAJ nasze zasady
Polityka obrotu papierami 
wartościowymi na podstawie 
poufnych informacji
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RZETELNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

Informacje finansowe i inne podawane przez 
firmę do wiadomości publicznej muszą być 
kompletne, rzetelne i nie mogą wprowadzać 
w błąd. Każdego dnia pracownicy generują 
informacje, które wprowadzają do dokumentacji 
finansowej firmy, a zatem każdy ma swój wkład 
w zapewnienie wiarygodności tych informacji. 

Wszystkie przekazywane dane lub informacje 
stanowią część dokumentacji firmy i dlatego 
muszą być rzetelne, dokładne i kompletne. 
Dotyczy to takich kwestii jak:

• Czas i wydatki

• Zamówienia dla dostawców

• Faktury

• Listy płac

• Stan zapasów

Przy ewidencjonowaniu tych danych 
przestrzegaj naszych wewnętrznych zasad 
kontroli i obowiązujących wymogów  
w zakresie rachunkowości. Dopilnuj również,  
aby zachować dokumenty (np. paragony, 
wyciągi bankowe, podpisane umowy), które 
stanowią potwierdzenie informacji zapisanych  
w księgach rachunkowych firmy.

Pamiętaj, że żaden dyrektor, kierownik ani 
pracownik nie może celowo dokumentować  
lub ewidencjonować transakcji w sposób mylący 
lub niezgodny z prawem. Ponadto nie wolno 
fałszować ani błędnie ewidencjonować żadnej 
transakcji.

Co, jeżeli?

P:  Ostatni tydzień w kwartalnym okresie 
sprawozdawczym. Mój szef chce mieć 
pewność, że osiągniemy ustalone 
wyniki kwartalne, więc poprosił mnie o 
dodanie niepotwierdzonej sprzedaży, 
do której ma dojść w przyszłym 
tygodniu. To chyba nikomu nie 
zaszkodzi — czy powinienem zrobić 
to, o co prosił?

O:  Zdecydowanie nie. Koszty  
i przychody muszą być księgowane  
w odpowiednich okresach. Oficjalnie 
nie doszło do sprzedaży, dopóki nie 
zostanie ona potwierdzona,  
a ujęcie jej we wcześniejszym okresie 
oznaczałoby wprowadzenie w błąd. 
Zdecydowanie powinieneś zgłosić 
taką sytuację księgowemu lub 
działowi prawnemu.

POZNAJ nasze zasady
Zasady i procedury  
dotyczące rachunkowości
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OCHRONA AKTYWÓW

Utrata, kradzież i niewłaściwe wykorzystanie 
aktywów firmy ma bezpośredni wpływ na 
działalność firmy i jej rentowność. Niezależnie od 
tego, czy jesteś pracownikiem, kierownikiem czy 
dyrektorem, powinieneś chronić powierzone Ci 
aktywa firmy i nie korzystać w niewłaściwy sposób 
z aktywów należących do innych (konkurentów, 
klientów czy dostawców). Termin „aktywa” 
oznacza takie elementy jak:

• Majątek fizyczny, zapasy i dokumentacja

•  Aktywa finansowe, takie jak środki 
pieniężne i ich ekwiwalenty, rachunki 
bankowe oraz należności

•  Zasoby elektroniczne, sieci danych  
i systemy komputerowe

•  Czas pracy, za który pracownik otrzymuje 
wynagrodzenie

•  Własność intelektualna (prawa autorskie, 
znaki towarowe i tajemnice handlowe)

•  Informacje poufne i zastrzeżone

Co do zasady, nie należy wykorzystywać aktywów 
firmy do celów prywatnych. Rozumiemy jednak, 
że mogą zaistnieć sytuacje, w których dopuszcza 
się rzadkie i ograniczone wykorzystanie do celów 
osobistych. W takich sytuacjach należy kierować 
się racjonalnym osądem, zdrowym rozsądkiem 
i omówić sprawę z przełożonym, jeśli masz 
wątpliwości co do zasadności użycia.

Chroń aktywa firmy, 
które zostały Ci 

powierzone.

Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Chroń dostępu do obiektów firmy  

i przestrzegaj wymogów dotyczących 
wchodzenia, wychodzenia  
i identyfikatorów imiennych.

•  Odpowiedzialnie korzystaj z aktywów, 
za które odpowiadasz, i zabezpiecz je 
przed kradzieżą, marnotrawstwem lub 
niewłaściwym użyciem.

•  Postępuj zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi bezpieczeństwa 
opracowanymi w celu ochrony 
pracowników, wyposażenia, informacji  
i zasobów technologicznych.

•  Kontroluj zestawienia wydatków, płatności 
od dostawców, salda kont, wpisy  
w księgach rachunkowych, dane 
dotyczące wynagrodzeń i odchyleń 
budżetowych dla nietypowych działań.

•  Twoim obowiązkiem jest identyfikacja  
i ochrona własności intelektualnej przed 
nieuprawnionym ujawnieniem  
lub wykorzystaniem.

•  Szanuj obowiązujące patenty, materiały 
chronione prawem autorskim, zastrzeżone 
dane i inną chronioną własność 
intelektualną innych osób.

•  Przestrzegaj umów o zachowaniu 
poufności i nieujawnianiu informacji, 
zawartych z innymi osobami i podmiotami.

Reaguj, jeżeli
zaobserwujesz
następujące sytuacje:

•  Nieupoważniony wstęp do obiektów lub 
miejsc chronionych.

•  Kradzież, marnotrawstwo lub niewłaściwe 
wykorzystanie aktywów firmy.

•  Nieuprawnione wykorzystanie lub ujawnienie 
informacji poufnych chronionych patentem, 
prawem autorskim lub znakiem towarowym.

•  Tworzenie nieautoryzowanych kopii 
oprogramowania do użytku osobistego lub 
komercyjnego.

•  Korzystanie z firmowych komputerów 
lub sieci w celu wysyłania wiadomości 
e-mail lub uzyskiwania dostępu do witryn 
internetowych, które są nieodpowiednie  
w miejscu pracy.

•  Wykorzystywanie informacji poufnych 
lub zastrzeżonych należących do byłego 
pracodawcy. 

•  Udostępnianie własności intelektualnej 
należącej do jednego dostawcy innemu 
dostawcy.

Co, jeżeli?

P:  Ostatnio zatrudniliśmy byłego 
pracownika konkurencyjnej firmy do 
pracy w naszym zespole projektowym. 
Pokazał kilka projektów, które 
stworzył podczas pracy u swojego 
poprzedniego pracodawcy, które 
jego zdaniem możemy wykorzystać 
do ulepszenia naszych własnych 
produktów. Powiedział, że jest 
autorem tych projektów.  
Czy w związku z tym możemy z nich 
skorzystać, skoro teraz pracuje  
w naszej firmie?

O:  Zapewne nie. Nawet jeżeli 
jest autorem tych projektów, 
najprawdopodobniej należą one 
do jego byłego pracodawcy, który 
zapłacił mu za ich opracowanie. 
Powinieneś skonsultować z działem 
prawnym sposób postępowania  
w tej sytuacji, co prawdopodobnie 
będzie wiązało się ze zwróceniem 
materiałów ich prawowitemu 
właścicielowi.
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ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

Nasze dokumenty firmowe mają kluczowe 
znaczenie dla naszej działalności. Umożliwiają 
nam ewidencjonowanie naszych wyników 
i podejmowanie strategicznych decyzji 
biznesowych, więc ich wiarygodność jest sprawą 
kluczową. Liczymy, że pomożesz nam zadbać 
o dokumenty firmowe zgodnie z zasadami 
regulującymi ich tworzenie, przechowywanie, 
utrzymanie, odzyskiwanie i niszczenie. 

Pamiętaj, że dokumenty mogą przybierać różne 
formy; mogą to być:

• Dokumenty papierowe

• Dokumenty elektroniczne

• Obrazki

• Rysunki

• Nagrania wideo

• Zdjęcia

Ściśle przestrzegaj naszych zasad dotyczących 
zarządzania dokumentami, a w szczególności 
wymogów dotyczących ochrony dokumentów 
w sytuacjach związanych z faktycznymi lub 
potencjalnymi sporami sądowymi.

Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Przechowuj i niszcz dokumenty zgodnie  

z zasadami zarządzania dokumentacją.

•  Dokumenty należy przechowywać  
w bezpiecznym miejscu. Należy również 
stosować restrykcyjne prawa dostępu  
i szyfrowanie w odniesieniu do informacji 
umożliwiających identyfikację osoby, 
takich jak imię i nazwisko lub imię  
i nazwisko w połączeniu z którymkolwiek 
z poniższych elementów danych osoby 
fizycznej:

 —  Numer ubezpieczenia społecznego 
lub krajowy numer identyfikacyjny 
(PESEL)

 —  Numer prawa jazdy lub numer 
dokumentu tożsamości wydanego 
przez władze publiczne

 —  Numer rachunku bankowego 
lub numer karty kredytowej lub 
debetowej, z wymaganym kodem 
bezpieczeństwa lub bez niego, 
kodem dostępu, osobistym numerem 
identyfikacyjnym lub hasłem, które 
umożliwiłyby dostęp do rachunku 
bankowego tej osoby

•  Przy usuwaniu dokumentów należy 
dopilnować, aby dokumenty zawierające 
poufne lub możliwe do zidentyfikowania 
dane osobowe zostały w pełni usunięte 
lub zniszczone.

•  W przypadku otrzymania informacji  
o konieczności zachowania dokumentów 
w związku z faktycznym lub potencjalnym 
sporem sądowym, należy interpretować 
termin „dokumenty” jako wszystkie 
formy dokumentów (wiadomości e-mail, 
wydruki itp.), które mogą mieć znaczenie 
dla sprawy.

POZNAJ nasze zasady
Polityka przechowywania  
i niszczenia dokumentów
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NASZE RELACJE ZE 
SPOŁECZNOŚCIAMI 
LOKALNYMI
I SPOŁECZEŃSTWEM
Pragniemy być podmiotem odpowiedzialnym społecznie 
i dobrym sąsiadem. Nasze relacje z organami rządowymi, 
nadzorczymi, mediami i społecznościami lokalnymi opierają 
się na uczciwości i dobrej wierze. Wspieramy praworządność 
i działamy zgodnie z tymi samymi wysokimi standardami 
etycznego postępowania na całym świecie oraz współpracujemy  
z lokalnymi organizacjami w celu wspierania rozwoju lokalnych  
społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

W tej części:

• Zrównoważony rozwój

• Zaangażowanie społeczne i polityczne

• Właściwa komunikacja i ujawnianie informacji
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Praca na rzecz zwiększenia efektywności 
energetycznej i zmniejszenia ilości odpadów 
w społecznościach, w których działamy, jest 
częścią naszej misji jako firmy. Oprócz ścisłego 
przestrzegania wszystkich wymogów prawnych, 
dbamy o stosowanie zrównoważonych praktyk 
biznesowych, ochronę naszych zasobów 
naturalnych oraz utrzymanie czystego  
i zdrowego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Nasz Raport o Zrównoważonym Rozwoju 
przedstawia nasze wysiłki na rzecz rozwiązania 
problemów związanych z bezpieczeństwem  
i regulacjami, efektywnością energetyczną  
i oszczędzaniem wody.

Zobowiązujemy 
się do stosowania 
zrównoważonych 

praktyk biznesowych.

Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Upewnij się, że nasze produkty i działania 

są zgodne z wymogami władz lokalnych  
i standardami firmy, w zależności od tego, 
które z nich są bardziej rygorystyczne.

•  Należy bezpiecznie obchodzić się  
z surowcami, produktami i odpadami 
oraz transportować je i organizować 
ich utylizację w sposób przyjazny dla 
środowiska.

•  Szukaj sposobów ograniczenia zbędnych 
podróży, przewozów, transportów  
i materiałów opakowaniowych.

•  Szukaj możliwości obniżania kosztów lub 
podatków w związku z wykorzystaniem 
energooszczędnych sprzętów, urządzeń  
i elementów wyposażenia.

•  Poszukuj możliwości recyklingu odpadów 
przemysłowych i biurowych.

•  Szukaj możliwości zminimalizowania 
hałasu, zapachu lub zakłóceń wizualnych, 
które mogą oddziaływać na naszych 
sąsiadów.

•  Bezzwłoczne zgłoś kierownictwu wszelkie 
problemy lub obawy, które mogą stwarzać 
zagrożenie dla środowiska.

CIĄGŁE DOSKONALENIE  
I INNOWACJE
utrzymując zorientowanie na klienta; 
doskonaląc się każdego dnia

Reaguj, jeżeli
zaobserwujesz
następujące sytuacje:

•  Naruszenie przepisów dotyczących 
ochrony powietrza, wody, ziemi lub innych 
wymogów ochrony środowiska. 

•  Niewłaściwe przechowywanie  
i obchodzenie się z chemikaliami  
i materiałami niebezpiecznymi lub ich 
usuwanie. 

•  Fałszowanie danych zawartych  
w jakichkolwiek dokumentach 
dotyczących ochrony środowiska lub 
raportach składanych do organów 
nadzorczych.

Co, jeżeli?

P:  Wydaje mi się, że materiały 
niebezpieczne są usuwane w sposób, 
który może być szkodliwy dla 
środowiska. Co należy zrobić w tej 
sytuacji?

O:  Bezzwłocznie poinformujo tym 
swojego przełożonego. Kiedy 
to zrobisz, możemy ocenić 
sytuację i ustalić, czy istnieje 
niebezpieczeństwo, a jeśli tak — 
jakie kroki możemy podjąć, aby mu 
zapobiec.

POZNAJ nasze zasady
Raport na temat zrównoważonego rozwoju
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ZAANGAŻOWANIE 
SPOŁECZNE  
I POLITYCZNE

RZETELNE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI I ICH UJAWNIANIE

Zachęcamy naszych pracowników do dzielenia 
się swoimi talentami i wolnym czasem z lokalną 
społecznością oraz popieramy tych, którzy jako 
osoby prywatne chcą dokonywać zgodnych  
z prawem wpłat na cele polityczne. Jednak bez 
uprzedniej zgody firmy nie wolno w jej imieniu 
przekazywać środków finansowych na rzecz 
partii politycznych lub organizacji niemających 
charakteru komercyjnego, w tym organizacji 
charytatywnych. Ta sama zasada ma również 
zastosowanie do zasobów naszej firmy lub jej 
nazwy — nie należy ich używać w przypadku 
angażowania się w działalność polityczną lub 
charytatywną bez uprzedniego zapoznania się  
z naszą Polityką stosunków ze  
społecznością lokalną.

Klienci, dostawcy, agencje rządowe i społeczności lokalne liczą na uczciwość i rzetelność naszych 
informacji. Rzetelność podawanych przez nas informacji na temat naszych wyników (zarówno dobrych, 
jak i złych) buduje wiarygodność i zaufanie tych, od których zależy nasz sukces. Zobowiązujemy się 
również do współpracy z władzami i agencjami w zakresie prowadzonych przez nie postępowań oraz 
do stosowania się do uzasadnionych zapytań o udostępnienie dokumentów i informacji  
w postępowaniach sądowych. Dlatego też firma oczekuje od każdego z nas szczerego i 
uczciwego sposobu komunikowania się, pozbawionego jakichkolwiek wprowadzających w błąd lub 
nieprawdziwych informacji.

Co, jeżeli?

P:  Będę uczestniczyć w zbiórce pieniędzy 
dla kandydata ubiegającego się  
o urząd w mojej okolicy. Czy mogę 
wspomnieć o mojej pracy w Watts, 
jeśli nie korzystam z funduszy lub 
zasobów firmy?

O:  Nie. Nie jest wskazane kojarzenie 
nazwy naszej firmy z Twoją prywatną 
działalnością polityczną.

POZNAJ nasze zasady
Polityka komunikacji

POZNAJ nasze zasady
Polityka stosunków ze społecznością  
lokalną

Jak należy POSTĄPIĆ?
•  Zapytania od analityków, inwestorów, 

mediów lub podobne należy kierować do 
odpowiedniej osoby wskazanej w Polityce 
komunikacji.

•  Powstrzymaj się od publicznego 
wypowiadania się w imieniu firmy bez  
jej zgody.

•  Dostarczaj prawdziwych informacji 
w kontaktach z rządowymi organami 
nadzorczymi prowadzącymi dochodzenia 
lub przy składaniu zeznań.

•  Jeśli w mediach społecznościowych 
zdecydujesz się przedstawić jako 
pracownik firmy Watts, kieruj się dobrą 
oceną sytuacji i upewnij się, że Twoje 
działania i oświadczenia są zgodne ze 
standardami zawartymi w niniejszym 
Kodeksie i w Polityce komunikacji.

Reaguj, jeżeli
zaobserwujesz
następujące sytuacje:

•  Próby wprowadzenia w błąd 
jakiegokolwiek przedstawiciela organów 
śledczych lub innego urzędnika 
państwowego lub pracownika organów 
nadzorczych.

•  Próby bezprawnego utrudniania 
gromadzenia informacji, danych, zeznań 
lub dokumentów przez upoważnionych 
urzędników państwowych.

•  Przekazywanie osobom trzecim informacji 
na temat sytuacji finansowej firmy lub 
składanie sprawozdań finansowych 
dotyczących przyszłości bez wyraźnej 
zgody Dyrektora Finansowego lub 
innego upoważnionego członka kadry 
kierowniczej.
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