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CEL 

Spółka Watts Water Technologies, Inc., i jej spółki zależne (zwane wspólnie „Watts” lub 

„Spółka”) przywiązuje szczególną wagę do stosowania wyłącznie etycznych praktyk 

biznesowych w prowadzeniu swojej działalności. Celem niniejszej polityki jest zapewnienie 

zgodności działań Spółki ze stosownymi przepisami i regulacjami antykorupcyjnymi na całym 

świecie. Te prawa i regulacje antykorupcyjne obejmują amerykańską ustawę o zagranicznych 

praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA), brytyjską ustawę 

antykorupcyjną (U.K. Bribery Act - UKBA), jak również przepisy i regulacje antykorupcyjne 

krajów, w których Spółka prowadzi lub zmierza prowadzić działalność. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Niniejsza polityka obowiązuje na całym świecie wszystkich pracowników, kadrę kierowniczą i 

dyrektorów Spółki oraz wszelkich osób trzecich działających w imieniu Spółki. 

ZAKRES 

Wszyscy pracownicy Spółki powinni znać i zawsze przestrzegać zasad określonych w tej 

polityce. Nieprzestrzeganie tej polityki przez pracownika będzie stanowić podstawę do podjęcia 

wobec niego działań dyscyplinarnych, do zwolnienia z pracy włącznie. 

POLITYKA 

Watts stosuje podejście zerowej tolerancji wobec przekupstwa i korupcji i wymaga od 

wszystkich pracowników, kadry kierowniczej i dyrektorów Spółki oraz wszelkich osób trzecich 

działających w imieniu Spółki pełnego przestrzegania stosownych przepisów i regulacji 

antykorupcyjnych. Te prawa i regulacje obejmują amerykańską ustawę o zagranicznych 

praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA), brytyjską ustawę 

antykorupcyjną (U.K. Bribery Act - UKBA), jak również przepisy i regulacje antykorupcyjne 

innych krajów, w których Spółka prowadzi lub zmierza prowadzić działalność, bez względu na 

miejscowe praktyki, zwyczaje czy warunki konkurencji. 

Łapówki, ukryte prowizje i inne opłaty korupcyjne 

Pracownikom Spółki zabrania się oferowania, dawania, zabiegania o nie lub przyjmowania, 

bezpośrednio lub pośrednio i w jakiejkolwiek formie, niestosownych opłat, prezentów lub zachęt 

dla lub od jakichkolwiek osób lub organizacji. 

Następujące pojęcia mają podstawowe znaczenie dla zrozumienia zakresu tego zakazu: 
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• Korupcja – uzyskanie lub próba uzyskania korzyści osobistej lub biznesowej za 

pośrednictwem niestosownych lub nielegalnych środków. Korupcja obejmuje działania 

takie jak przekupstwo, wymuszenie i ukrytą prowizję. 

• Przekupstwo – oferowanie lub proponowanie otrzymania czegokolwiek wartościowego z 

zamiarem wywarcia korupcyjnego wpływu na działania lub decyzje osoby w celu 

uzyskania jakiejkolwiek biznesowej lub innej niestosownej korzyści. Do czegokolwiek 

wartościowego zalicza się korzyści materialne lub niematerialne takie jak pieniądze, 

rozrywka, datki na cele dobroczynne lub inne prezenty i uprzejmości. 

• Wymuszenie – uzyskanie pieniędzy lub innej wartościowej rzeczy poprzez nadużycie 

sprawowanego urzędu lub władzy. 

• Ukryta prowizja – dwie strony uzgadniają, że część sprzedaży lub zysków zostanie 

bezprawnie przekazana, zwrócona w formie upustu lub premii w zamian za zawarcie 

transakcji. 

• Bezpośrednio lub pośrednio – jeżeli zabronione jest Ci opłacanie, dawanie prezentów, 

składanie ofert lub obietnic w sposób bezpośredni, to jest także zabronione Ci 

dokonywanie tego w sposób pośredni. Nie wolno Ci polecać, udzielać instrukcji, 

autoryzować ani zezwalać osobie trzeciej na dokonywanie zakazanej opłaty w Twoim 

imieniu i nie wolno Ci dokonywać opłaty dla osoby trzeciej, wiedząc lub mając 

podstawę, aby wiedzieć, że prawdopodobnie będzie ona niewłaściwa. 

Opłaty ułatwiające: 

Nasza Spółka zabrania opłat ułatwiających, tzw. „posmarowania”, ponieważ są one łapówkami i 

są nielegalne. Opłaty ułatwiające, przyspieszające, „smarujące”, to niewielkie płatności, które 

zabezpieczają lub przyspieszają rutynowe działania wykonywane zwykle przez funkcjonariuszy 

publicznych. Przykładem rutynowych działań może być wydawanie pozwoleń, licencji lub 

innych oficjalnych dokumentów; przyznawanie wiz i zleceń pracy; zapewnienie usług takich jak 

ochrona policji, otrzymywanie poczty lub planowanie inspekcji; przyspieszenie przejścia 

towarów przez odprawę celną lub wydanie towarów przetrzymywanych w odprawie celnej. Ten 

zakaz obowiązuje pracowników oraz wszelkie osoby trzecie działające w imieniu Spółki. Jeżeli 

nie masz pewności, czy opłata zostałaby uznana za opłatę ułatwiającą, dokonaj jej tylko wtedy, 

gdy funkcjonariusz publiczny lub osoba trzecia może dostarczyć formalne pokwitowanie lub 

pisemne potwierdzenia jej legalności. 

Jeżeli jakąś płatność dokonujesz, ponieważ obawiasz się o zdrowie, bezpieczeństwo lub 

dobrostan samego (samej) siebie lub innego pracownika, to jest to płatność przez wymuszenie. 

Dokonaj tej płatności i powiadom swojego przełożonego i Dział prawny, gdy tylko będziesz 

miał(a) taką możliwość. Takie płatności muszą być dokładnie rozliczone w księgach 

rachunkowych i rejestrach Spółki. 
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Upominki biznesowe, rozrywka i koszty podróży: 

Dozwolone jest oferowanie standardowych upominków biznesowych, rozrywek lub rozwiązań 

dotyczących podróży i zakwaterowania pod warunkiem, że są one zgodne z polityką naszej 

Spółki, politykami organizacji ich odbiorcy, przepisami dotyczącymi prezentów i, jeśli ma to 

zastosowanie, limitami pieniężnymi. 

Dalsze wytyczne dla tych wydatków są zawarte w Wytycznych w sprawie uprzejmości 

biznesowych Spółki Watts. 

Strony trzecie 

Niniejsza polityka zabrania składania korupcyjnych ofert i obietnic oraz dokonywania 

korupcyjnych opłat za pośrednictwem stron trzecich działających w imieniu Spółki. Przez strony 

trzecie rozumie się w szerokim pojęciu jakąkolwiek osobę lub podmiot, z którym Spółka 

prowadzi interesy, i są to między innymi agenci, konsultanci, dystrybutorzy, odsprzedawcy, 

dostawcy i kontrahenci. 

Wszelkie płatności dla osób trzecich zaangażowanych w transakcje biznesowe muszą być 

stosowne, legalne i zasadne w swej naturze i wartości w stosunku do towarów lub usług 

oferowanych przez te strony trzecie. Pracownicy Spółki mają obowiązek starannego wyboru 

każdej strony trzeciej działającej w imieniu Spółki oraz postępowania zgodnie z zasadami 

należytej staranności zgodnie z procedurami Spółki. Dodatkowo umowy ze stronami trzecimi 

powinny, w miarę możliwości, zawierać klauzule ograniczające ryzyko potencjalnych 

nielegalnych opłat. 

Prowadzenie dokumentacji 

Nieprowadzenie odpowiednich ksiąg i dokumentacji finansowej narusza przepisy wielu krajów, 

w tym amerykańską ustawę FCPA, nawet w przypadku, gdy nie dochodzi do przekupstwa. 

Każdy pracownik Spółki musi przestrzegać naszych wewnętrznych procedur w zakresie kontroli, 

sprawozdawczości finansowej i przechowywania dokumentacji w celu zapewnienia Spółce 

możliwości wykazania zgodności z przepisami i regulacjami antykorupcyjnymi. 

Kary, grzywny i inne sankcje 

Nieprzestrzeganie przepisów antykorupcyjnych może prowadzić do nałożenia sankcji cywilnych 

i karnych na Spółkę i osobiście na jej pracowników. Nawet pozorne niewłaściwe działanie może 

spowodować poważne szkody dla reputacji Spółki. W przypadku uznania winną niewłaściwego 

postępowania Spółka może zostać pozbawiona możliwości prowadzenia interesów z urzędem 

federalnym. 
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Zgłaszanie naruszeń 

 

W przypadku powzięcia wiedzy o jakichkolwiek naruszeniach niniejszej polityki lub podejrzenia 

tego pracownicy Spółki powinni powiadomić Dział prawny lub przesłać zgłoszenie za 

pośrednictwem gorącej linii Watts – www.watts.ethicspoint.com. 

 


