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Od ponad 85 lat, Victaulic dba o to, by działalność spółki we wszystkich krajach i miejscach, w których 
jesteśmy obecni, była prowadzona w sposób etyczny i zgodny z prawem. Uczciwość to fundament, 
na którym powstał Victaulic. Jest ona jednym z naszych najważniejszych dóbr i jedną z głównych 
przyczyn naszego sukcesu. Jest ona również potrzebna, aby ten sukces utrzymać. Jeden błąd w ocenie 
popełniony przez kogokolwiek z nas może mieć ogromne konsekwencje dla całej spółki.

Jednym z warunków zatrudnienia w Victaulic jest zobowiązanie do sprawiedliwego i uczciwego 
postępowania. Każdy pracownik musi osobiście zobowiązać się do przestrzegania Kodeksu Etycznego 
Victaulic. Niech zawarty w nim zbiór zasad będzie dla nas drogowskazem na dalszej drodze etycznego 
postępowania. Jednak samo przestrzeganie jego litery nie wystarczy – musimy postępować również 
zgodnie z jego duchem. Proszę zaznajomić się z Kodeksem Etycznym Victaulic.

Firma Victaulic pragnie mieć skuteczny program etyczny o zasięgu globalnym. Wszyscy pracownicy 
zostaną poproszeni o potwierdzenie, że zapoznali się z Kodeksem, zrozumieli jego zapisy i będą 
zgodnie z nimi postępować. Potwierdzenie będzie się odbywać corocznie za pośrednictwem kanału 
elektronicznego. W ramach tego procesu certyfikacji, pracownicy mają ujawniać ewentualne konflikty 
interesów. Dodatkowo, od wszystkich pracowników oczekuje się uczestnictwa w okresowych 
szkoleniach elektronicznych poświęconych poszczególnym częściom Kodeksu. W każdym regionie 
geograficznym zostaną powołani kierownicy ds. zgodności odpowiedzialni za nadzór nad procesem 
certyfikacji i postępami szkolenia.

Wasza rola to nie tylko zrozumienie wytycznych Kodeksu. Zwracam się do każdego z Was o zachowanie 
czujności, o zadawanie pytań w przypadku jakichkolwiek zaobserwowanych w Victaulic praktyk, transakcji 
czy zachowań, które budzą Wasz niepokój. Jeśli widzicie coś niepokojącego, coś, co sprawia, że czujecie 
dyskomfort lub czego nie rozumiecie, macie obowiązek powiedzenia o tym głośno. Porozmawiajcie o tym 
z przełożonym, działem kadr, kierownikiem ds. zgodności, zespołem kontroli wewnętrznej lub członkami 
kierownictwa. Jeżeli chcecie zachować anonimowość, możecie zadzwonić na darmową linię informacyjną 
pod numerem 1.866.842.2927 lub wejść na specjalną stronę internetową. Nic nie usprawiedliwia 
bezczynności, kiedy reputacja naszej Spółki może być wystawiona na szwank. 

Zasadnicze wartości naszej Spółki to prowadzenie działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem, 
a także zapewnienie, że nasi pracownicy postępują uczciwie i sprawiedliwie. W żadnym wypadku 
nie wolno Wam narażać na szwank Waszej uczciwości ani złożonego Spółce zobowiązania do 
odpowiedniego zachowania. Ani sfinalizowanie dużej sprzedaży, ani umocnienie naszej pozycji,  
ani nawet „robienie tego, co szef kazał” nie usprawiedliwia łamania zasad Kodeksu. 

Reputacja firmy Victaulic oparta na uczciwości wynika z wysiłków i etycznych zachowań jej wszystkich 
pracowników. Jestem wdzięczny za wkład w zachowanie naszej reputacji.

Prezes i dyrektor generalny

Wiadomość od Johna F. Malloya
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ZaSady PRZEwodnIE

Zawsze przestrzegaj praw i przepisów regulujących prowadzona przez Ciebie 
działalność.

Wszystko, co robisz, rób w sposób etyczny.

Traktuj pracowników sprawiedliwie i postępuj tak, aby wszystkim dawać równe 
szanse. Chcemy zapewniać bezpieczne i zdrowe warunki pracy oraz atmosferę 
otwartej komunikacji.

Z dostawcami, usługodawcami i klientami postępuj uczciwie, traktując ich  
z szacunkiem i godnością.

Chroń majątek Victaulic zarówno materialny, jak i niematerialny, i pilnuj, aby był  
on wykorzystywany w interesie Victaulic.

Komunikując się z innymi osobami, zarówno wewnątrz Spółki, jak i poza nią, polegaj 
na zdrowym osądzie i myśl, jaki wpływ na Victaulic mają Twoje działania.

wŁaŚCIwE ZaCHowanIE

Nikt Ci nie powie, co jest dobre, a co złe w każdej sytuacji.

Jeśli masz wątpliwości, zadaj sobie pytanie:
• Czy to zgodne z prawem? Czy na pewno wiem, że to zgodne z prawem, 

czy może powinienem zapytać naszego działu prawnego?
• Czy nie jest to sprzeczne z podstawowymi wartościami Victaulic?
• Czy angażuję wszystkich właściwych ludzi?
• Jak bym się poczuł, gdybym musiał powiedzieć rodzinie o mojej sytuacji?
• Czy moje postępowanie będzie uczciwe?
• Jak bym się poczuł czytając o swoim wyborze w gazecie, albo wyjaśniając 

go w sądzie?

I pamiętaj...
• Jeśli wiesz, że to niewłaściwe, nie rób tego.
• Jeśli masz wątpliwości, pytaj.
• Pytaj tak długo, aż dostaniesz odpowiedź.
• Nie ignoruj zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem.
• Nie ignoruj ani nie akceptuj nietycznego zachowania, informuj o nim.
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O Kodeksie

do wszystkich, których Kodeks dotyczy?
Wszyscy dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Victaulic oraz jej jednostek zależnych i podmiotów 
stowarzyszonych na całym świecie muszą stosować się do zapisów Kodeksu. Wszystkie podmioty,  
w których Victaulic posiada ponad 50% praw głosu lub nad którymi sprawuje faktyczna kontrolę,  
są zobowiązane do przyjęcia Kodeksu i postępowania zgodnie z jego zapisami.

Wszyscy pracownicy Victaulic pracujący z osobami trzecimi, takimi jak konsultanci, pośrednicy, 
przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy czy wykonawcy niezależni, mają obowiązek:

• Wymagać od tych osób zgody na przestrzeganie stosownych zapisów Kodeksu
• Edukować i informować te osoby w zakresie wymogów przestrzegania Kodeksu
• W przypadku odkrycia, że osoba trzecia postępuje niezgodnie z wymogami Victualic w zakresie 

przestrzegania zapisów Kodeksu, podjąć stosowne działania, aż do rozwiązania umowy włącznie

obowiązki
obowiązki Spółki:

• Prowadzenie działalności biznesowej na całym świecie w sposób etyczny i zgodny z przepisami
• Przedstawienie wszystkim pracownikom wyraźnych wytycznych w zakresie prowadzenia działalności
• Realizowanie zapisów Kodeksu
• Zapewnienie, przez komunikację i szkolenia, że wszyscy pracownicy są świadomi istnienia i rozumieją 

Kodeks
• Egzekwowanie Kodeksu poprzez zastosowanie odpowiednich zachęt i czynności dyscyplinarnych
• Wdrażanie systemów wczesnego wykrywania i raportowania wszelkich podejrzanych działań 

kryminalnych lub poważnych wykroczeń
• Zapewnienie, że żadne zgłoszenie domniemanych naruszeń Kodeksu nie spotka się z odwetem
• Wymaganie przestrzenia Kodeksu przez wszystkich pracowników
• Modyfikowanie Kodeksu zgodnie z potrzebami

obowiązki kierowników:

• Stanowienie wzoru poprzez postępowanie i zarządzanie w sposób zgodny z Kodeksem
• Okresowe omawianie Kodeksu ze swoimi pracownikami
• Kierowanie wszelkich zapytań dotyczących Kodeksu do regionalnego kierownika ds. zgodności 

lub działu prawnego oraz dopilnowanie, że żadnego z nich nie pozostawiono bez odpowiedzi
• Egzekwowanie wymogów Kodeksu
• Utrzymywanie atmosfery pracy, która zachęca do otwartej komunikacji dotyczącej przestrzegania 

Kodeksu bez strachu o odwet
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O Kodeksie

obowiązki pracownika:

• Zrozumienie i przestrzeganie praw i przepisów mających zastosowanie do wykonywanej przez 
siebie pracy

• Zapoznanie się, zrozumienie i przestrzeganie Kodeksu
• Szukanie rady u swojego kierownika, działu prawnego lub w innych miejscach w przypadku 

wątpliwości co do sposobu odpowiedniego działania w imieniu Victaulic
• Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących przestrzegania Kodeksu
• Niezwłoczne zgłaszanie wszelkich podejrzeń złamania zapisów Kodeksu swojemu kierownikowi, 

działowi prawnemu lub specjalnej linii informacyjnej Victaulic awareness line
• Jeżeli podnoszony przez pracownika problem pozostaje nierozwiązany, nie pozostawianie 

go i przekazanie go do góry za pośrednictwem innego kanału
• Współpraca w dochodzeniach związanych z Kodeksem

Coroczny proces potwierdzania zgodności z Kodeksem Etyki
Od każdego pracownika oczekuje się potwierdzenia zapoznania się, zrozumienia i przestrzegania Kodeksu, 
a także uznania swoich stałych obowiązków, do których należy obowiązek zgłaszania przypadków lub 
podejrzeń jego naruszenia. Odbywa się to przez wypełnienie corocznego elektronicznego formularza 
certyfikacyjnego. Od pracowników wymaga się zrozumienia ich obowiązków wynikających z Kodeksu 
i potwierdzenia przestrzegania jego zapisów. W ramach procesu certyfikacji pracownicy mają okazję do 
wnioskowania o szkolenie lub wyjaśnienie oraz możliwość ujawnienia ewentualnych nieprawidłowości. 
Pracownicy powinni uwzględniać wszelkie działania, które można uznać za stanowiące potencjalny 
konflikt, a wszelkie wątpliwości powinny być zgłaszane tak, aby umożliwić ich świadomy osąd. 

otrzymywanie pomocy i zgłaszanie podejrzeń
Zawsze należy najpierw starać się rozwiązać lub naprawić daną sytuację w sposób zgodny z Kodeksem. 
Jeśli to możliwe, należy omówić swoje pytanie lub obawę bezpośrednio z zaangażowaną osobą, a następnie 
skontaktować się z przełożonym. Jeśli reakcja przełożonego jest w Twojej opinii nieodpowiednia, skontaktuj 
się z jedną z następujących osób:

• Twój kierownik
• Twój kierownik ds. kadrowych
• Mark Van De Voorde, dyrektor prawny i administracyjny, + 1 610 923 3190
• Kierownik ds. zgodności na Twój region:

azja Pacyfik: Gordon Lu, glu@victaulic.com, +86 21 6170 1222 x333
Kanada: Mario D’Ambrosio, mdambrosio@victaulic.com, 1 905 780 4855
Europa, Bliski wschód, afryka i Indie: Alex Golabek, Alex.golabek@victaulic.be, +32 93811 519
USa: Joe Savage, jsavage@victaulic.com, +1 610 838 8949
Meksyk, Karaiby, ameryka Południowa: Rocio Mancinas, rmancinas@victaulic.com
+1 521 6141761070

• Victaulic Awareness Line to wielojęzyczna, bezpłatna linia telefoniczna, dostępna całą dobę przez cały 
tydzień. Podobnie jak większość innych firm do przyjmowania zgłoszeń i ich rejestracji Victaulic korzysta 
z usług firmy trzeciej. Numery bezpłatnych telefonów oraz funkcje przekazywania zgłoszeń przez 
Internet są dostępne na stronie internetowej firmy Victaulic w zakładce „our Company” (Nasza firma).
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Komputery i bezpieczeństwo 
danych

Dostęp do systemów 
informatycznych Spółki mają 
tylko pracownicy Victaulic. Dostęp 
osób trzecich jest możliwy tylko 
po uzyskaniu zgody z działu 
informatycznego Victaulic. 

Komputery, telefony i urządzenia 
przenośne są własnością 
Victaulic. Wszystkie e-maile, 
wiadomości głosowe i pliki 
przechowywane w systemach 
Victaulic są własnością Spółki. 

Nie należy oczekiwać zachowania 
prywatności w odniesieniu do 
informacji przechowywanych w 
komputerach i systemach Spółki.

Spółka zastrzega sobie prawo do 
monitorowania i przeglądania 
wszelkich informacji wysyłanych 
lub otrzymywanych za 
pośrednictwem swoich zasobów, 
do czego jest uprawniona na 
mocy przepisów prawa.

Wykorzystywanie należących 
do Spółki komputerów, sieci lub 
zasobów poczty elektronicznej czy 
Internetu do dostępu, oglądania, 
przesyłania, przechowywania lub 
rozsyłania treści rasistowskich, 
seksistowskich lub zawierających 
groźby bądź innych niewłaściwych 
lub nielegalnych materiałów jest 
surowo zabronione.

Wykorzystywanie zasobów 
Spółki do łamania prawa lub 
przepisów innego kraju jest 
zabronione.

Victaulic awareness line
Dokładne dane kontaktowe  
można znaleźć na stronie 
internetowej Victaulic.com w sekcji 
„our Company” (Nasza firma).

Ochrona majątku Spółki przed utratą, kradzieżą i nadużyciem 
należy do obowiązków każdego pracownika. Na majątek 
Victaulic składają się zarówno aktywa materialne,  
jak i niematerialne.

aktywa materialne:

• Obiekty • Pieniądze
• Sprzęt • Systemy informatyczne

aktywa niematerialne:

• Własność intelektualna • Tajemnice handlowe
• Informacje o wynalazkach • Programy komputerowe
• Doświadczenie w produkcji

Majątek ten musi być wykorzystywany w odpowiedni sposób 
i zgodnie z upoważnieniami udzielanymi przez kierownictwo. 
Wszelkie podejrzenia kradzieży, oszustwa lub niewłaściwego 
wykorzystania majątku Spółki należy zgłaszać swojemu 
kierownikowi lub regionalnemu kierownikowi ds. zgodności.

Majątku nie należy wykorzystywać do celów prywatnych. 
Jednakże pozwalamy pracownikom na uzasadnione  
i dopuszczalne działania, jak zadzwonienie do domu, żeby 
sprawdzić, co z chorym dzieckiem, wysłanie emaila do 
partnera z prośbą, żeby po drodze do domu wpadł do 
banku, lub wydrukowanie krótkiej listy zakupów na firmowej 
drukarce. Takie działania są uzasadnione i dopuszczalne, 
ponieważ są one wykonywane w pewnych granicach bez 
szkody dla celów zawodowych. Stają się one problemem, 
kiedy pracownik zaczyna nadużywać majątku firmy dla 
własnych celów lub korzyści. W ekstremalnych przypadkach 
może to być nawet uznane za kradzież lub oszustwo.

Korzystaj ze zdrowego rozsądku, a jeśli nie masz pewności – 
zapytaj kierownika.

Przykład niewłaściwego wykorzystania majątku 
Spółki:

Ron, kierownik ds. produkcji, zasiada w radzie miejscowego 
towarzystwa dobroczynnego, które właśnie prowadzi 
zbiórkę pieniędzy. Ron poprosił swojego asystenta o 
zorganizowanie imprezy i namawianie miejscowych firm  
o dawanie datków na rzecz towarzystwa.

Ochrona majątku Spółki
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nIE woLno:

• Przyjmować informacji poufnych 
należących do osób trzecich bez 
uprzedniej konsultacji z działem 
prawnym

• Wykorzystywać żadnego 
dokumentu związanego z 
poufnymi informacjami bądź 
kontynuować przestrzegania 
umów o zachowaniu poufności lub 
ich warunków bez wcześniejszej 
aprobaty

• Omawiać informacji poufnych 
z klientami czy dostawcami

• Korzystać z usług osób trzecich 
do opracowywania nowych 
produktów bez zawarcia pisemnej 
umowy zatwierdzonej przez dział 
prawny

• Ujawniać informacji dotyczących 
nowych produktów przed 
złożeniem wniosku patentowego 
lub rozważeniem innych działań 
zabezpieczających

• Tworzyć lub wykorzystywać 
nowych znaków towarowych  
przed ich zatwierdzeniem przez 
dział prawny i dział marketingu  
i komunikacji

• Zatrudniać nowego pracownika 
bez wcześniejszego podpisania 
umowy o zachowaniu prywatności 
i braku konkurencji i/lub umowy  
o zakazie molestowania zgodnie  
z odpowiednią jurysdykcją

Victaulic to światowy lider w dziedzinie projektowania, 
produkcji i dystrybucji mechanicznych instalacji rurowych. 
Spółka od lat poświęca się rozwojowi nowatorskich produktów. 
Niektóre z najbardziej wartościowych aktywów Victaulic to 
właśnie prawa własności intelektualnej, w tym patenty, znaki 
towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe i informacje 
poufne.

Victaulic aktywnie prowadzi międzynarodowy program rejestracji 
nowych patentów i znaków towarowych. Pytania dotyczące 
patentów, znaków towarowych i praw autorskich, w tym również 
pytania dotyczące przypadków ich naruszenia, należy kierować 
do działu prawnego Victaulic. Przed zabieganiem o otrzymanie, 
przyjmowaniem lub wykorzystywaniem własności intelektualnej 
osób trzecich, a także przed ujawnieniem własności intelektualnej 
Victaulic osobom trzecim należy najpierw skonsultować się  
z działem prawnym. 

Tajemnice handlowe Victaulic obejmują nowe produkty 
lub usługi znajdujące się w fazie rozwoju, projekty i rysunki 
produktów, procedury i instrukcje technologiczne, procesy 
i wzory produkcyjne, nazwy i adresy klientów, listy klientów, 
politykę cenową, marże, budżety, a także strategie badawcze 
i biznesowe. Ujawnienie tych informacji może skutkować 
utratą przez Victaulic praw do tych tajemnic handlowych. 
Ujawnianie informacji jest zakazanie, chyba że odbywa się 
w ramach umowy o zachowaniu poufności lub umowy 
licencyjnej zatwierdzonej przez dział prawny Victaulic.

Umowy o zachowaniu poufności
Przed rozpoczęciem zatrudnienia lub współpracy wszyscy 
pracownicy, konsultanci i wykonawcy muszą podpisać umowę 
o zachowaniu poufności. Jeśli jakikolwiek klient, dystrybutor, 
usługodawca lub dostawca poprosi o podpisanie umowy  
o zachowaniu poufności, należy skontaktować się z działem 
prawnym.

wykorzystywanie informacji objętych 
prawami autorskimi i/lub znakiem 
towarowym
Podczas tworzenia pisemnych i/lub ustnych komunikatów, 
prezentacji i materiałów pomocniczych do użytku 
wewnętrznego lub zewnętrznego pracownicy powinni 
respektować prawa autorskie lub znaki towarowe dotyczące 
informacji i fotografii należące do osób trzecich. Ważną rzeczą jest 
zrozumienie i przestrzeganie wszelkich praw autorskich mających 
zastosowanie do informacji lub zdjęć pochodzących ze źródeł 
zewnętrznych. 

Własność intelektualna – patenty, znaki towarowe, 
prawa autorskie i tajemnice handlowe

Victaulic awareness line
Dokładne dane kontaktowe  
można znaleźć na stronie 
internetowej Victaulic.com w sekcji 
„our Company” (Nasza firma).
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Zasady obowiązujące w kontaktach 
z konkurentami:

• Nigdy nie rozmawiaj, formalnie 
czy nieformalnie, o cenach lub 
warunkach kontraktów

• Nigdy nie rozmawiaj o podziale 
terytoriów lub rynków bądź 
ustalaniu marż czy warunków 
kontraktów

• Nigdy nie rozmawiaj o wielkości 
produkcji ani rozpiętości cen

• Nigdy nie rozmawiaj o kosztach 
ani marżach

• Nigdy nie rozmawiaj o udziałach 
w rynku

• Wyraźnie i otwarcie odmawiaj 
uczestnictwa we wszelkich 
rozmowach, które można by 
zinterpretować, jako praktyki 
wymierzone w wolną konkurencję

• Nigdy nie próbuj robić pośrednio 
tego, czego nie możesz zrobić 
bezpośrednio. Nawet nieformalne 
wyjaśnienie zagadnienia, któremu 
towarzyszą pośrednie uwagi 
lub pytania dotyczące cen lub 
warunków kontraktów, jest 
niewłaściwe i należy tego unikać

Victaulic awareness line
Dokładne dane kontaktowe  
można znaleźć na stronie 
internetowej Victaulic.com w sekcji 
„our Company” (Nasza firma).

Victaulic odnosi sukcesy rynkowe dzięki dostarczaniu naszym 
klientom najwyższej jakości produktów i niezależnym 
konkurowaniu z innymi firmami na wolnym rynku.  
W naszym przekonaniu, o tym kto przegra, a kto odniesie 
sukces, decyduje jakość, cena i inne obiektywne czynniki. 
Wolny rynek jest chroniony prawami wymierzonymi  
w nieuczciwą konkurencję, znanymi również jako prawa 
antymonopolowe czy prawa uczciwego handlu. Pracownicy 
Victaulic nie powinni nigdy zgadzać się ustalanie cen lub 
warunków kontraktów w porozumieniu z konkurencją.  
Jest to niewłaściwe i narusza prawa antymonopolowe  
i ochrony konkurencji.

W Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach na całym  
świecie, prawa anty-trustowe i prawa uczciwego handlu  
zakazują zmów cenowych, podziału terytorium, uzgadnianiu  
z konkurencją warunków kontraktowych i innych podobnych  
działań, które są szkodliwe dla konsumenta i stoją w sprzeczności 
z zasadami wolnego rynku. Prawa te mogą się różnić  
w zależności od miejsca prowadzenia działalności.

W przypadku wejścia w posiadanie jakichkolwiek informacji 
o konkurentach, które są oznaczone jako poufne lub 
zastrzeżone lub które można interpretować jako wymierzone 
w wolną konkurencję, należy natychmiast zadzwonić 
do działu prawnego z prośbą o radę dotyczącą dalszego 
postępowania.

Przykład niewłaściwej postawy antymonopolowej:

John, przedstawiciel handlowy, jest na przyjęciu 
zorganizowanym z okazji targów branżowych. 
Przedstawiciel handlowy bezpośredniego konkurenta 
podchodzi do Johna i próbuje zacząć z nim rozmowę  
o konkurencji cenowej w zbliżającym się przetargu. Zamiast 
natychmiast przerwać rozmowę, John ciągnie ją dalej, 
dzieląc się informacjami o cenie i strategii przetargowej 
Victaulic. Nawet jeśli John będzie tylko słuchać, a nie dzielić 
się informacjami firmy Victaulic, będzie to naruszenie.

Uczciwa i jawna konkurencja/przepisy antymonopolowe
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Sankcje handlowe i bojkot

Sankcje handlowe:

• Ponieważ sankcje handlowe 
są zależne od wydarzeń 
politycznych, często się zmieniają. 
W przypadku pytań należy 
skontaktować się z działem 
prawnym

• Przepisy dotyczące sankcji 
handlowych zabraniają 
działań, eksportu i przesyłek 
transgranicznych między Stanami 
Zjednoczonymi i Unią Europejską 
a zakazanymi krajami i specjalnie 
oznaczonymi obywatelami

• Nigdy nie należy podejmować 
bezpośrednich lub pośrednich 
prób obejścia sankcji handlowych 
lub ograniczeń eksportu

• Odpowiedzialność związana 
z naruszeniem sankcji handlowych  
jest bardzo poważna i może  
obejmować kary wynikające  
z kodeksu cywilnego i  
kryminalnego zarówno dla  
Spółki, jak i dla jej pracowników

Kontrola eksportu:

• Należy pamiętać, że eksport 
produktów do niektórych krajów 
jest ograniczony lub zakazany

• Podczas eksportu produktów 
należy pamiętać o „czerwonych 
flagach”, jak kompleksowy 
transport lub uzgodnienia 
finansowe

Przykład nieodpowiedniego stosowania się do 
przepisów regulujących sankcje handlowe i bojkoty:

Dystrybutor produktów Victaulic składa zamówienie na 
materiały. Nasz przedstawiciel handlowy wie, że dystrybutor 
zamierza wysłać materiały do Iranu. Chociaż zamówienie jest 
podejrzane, przedstawiciel nie zgłasza go swojemu kierownikowi.

Sankcje handlowe
Rząd USA prowadzi listę państw i osób, z którymi firmy 
amerykańskie nie mogą prowadzić działalności z powodu 
nałożonych sankcji handlowych. Analogiczne listy są prowadzone 
przez Unię Europejską. Nie wolno nam również robić interesów  
z obywatelami, agentami lub przedstawicielami tych państw.  
W celu otrzymania aktualnej listy należy się skontaktować  
z działem prawnym.

Bojkot
Prawo USA zabrania firmom amerykańskim uczestnictwa  
w bojkotach lub praktykach ograniczania handlu wymierzonych 
przeciwko państwom uznawanym za „przyjazne” Stanom 
Zjednoczonym, a także przeciwko firmom znajdującym się 
na „czarnych listach” innych państw czy firm. Na przykład, 
niektóre firmy z Bliskiego Wschodu mogą chcieć wprowadzić 
do swoich kontraktów zapisy zabraniające Victaulic 
wykonywania prac na terytorium Izraela. Jednakże prawo  
USA nie zezwala na umieszczanie takich zapisów w umowach.

Wszelkie prośby o uczestnictwo w bojkocie muszą być 
niezwłocznie zgłaszane kierownikowi lub działowi prawnemu, 
nawet jeśli Victaulic zdecyduje się nie uczestniczyć w przetargu 
na dany projekt. Victaulic ma obowiązek zgłaszać wszelkie takie 
prośby Rządowi USA.

Kontrola eksportu
Niektóre produkty i technologie mogą także podlegać 
ograniczeniom kontroli eksportu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego,  
czy sprzedaż lub wysyłka produktu albo technologii może 
być ograniczona, należy skontaktować się z regionalnym 
kierownikiem ds. zgodności lub działem prawnym.

Victaulic awareness line
Dokładne dane kontaktowe  
można znaleźć na stronie 
internetowej Victaulic.com w sekcji 
„our Company” (Nasza firma).
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Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska

P:  Mój zespół dostaje miesięczną 
premię, jeżeli zrealizujemy 

lub przekroczymy cele dotyczące 
bezpieczeństwa. Jeden z moich 
współpracowników skaleczył sobie 
w pracy palec tak, że wymagało 
to szycia. Nie chce zgłaszać tego 
zdarzenia jako urazu odniesionego 
podczas pracy, ponieważ 
zaszkodziłoby to naszym celom  
i premii. Co powinienem zrobić?  
Też chcę dostać premię.

O:  Chociaż każdemu zależy na 
premii, niezgłoszenie urazu 

odniesionego podczas pracy jest 
poważnym naruszeniem standardów 
Victaulic. Zarówno wobec Ciebie, 
jak i Twojego rannego kolegi mogą 
zostać wyciągnięte konsekwencje 
dyscyplinarne za niezgłoszenie 
urazu. Brak zgłoszenia oznacza, 
że nie możemy wyeliminować 
potencjalnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa. Chcemy, żeby 
pracownicy dostawali premię za 
naprawdę bezpieczną pracę, a nie za 
ukrywanie wypadków.

Raport:
• Wszystkie urazy w miejscu pracy
• Wszystkie zagrożenia 

bezpieczeństwa lub zdrowia
• Wszystkie zastrzeżenia dotyczące 

narkotyków i alkoholu w miejscu 
pracy

Victaulic dba o przestrzeganie wszelkich federalnych, 
państwowych i lokalnych praw i przepisów mających 
zastosowanie do działalności Spółki, w tym dotyczących 
zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w każdym 
miejscu na świecie. Pracownicy podejmują wszelkie 
uzasadnione starania, aby produkty i zakłady Victaulic 
były bezpieczne dla pracowników Spółki i dla lokalnych 
społeczności. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy i środowisko 
to obowiązek nie tylko Spółki i jej kierownictwa – wymaga  
to uwagi każdego pracownika. 

Standardy globalne i polityka lokalna
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące w 
poszczególnych stanach i krajach są różne. Victaulic 
wyznaczył globalne standardy promocji bezpieczeństwa, 
które z kolei służą za podstawę do tworzenia lokalnych zasad 
i procedur bezpieczeństwa, zgodnych zarówno z przepisami 
lokalnymi, jak i globalna postawą Spółki w tym zakresie. 
Victaulic posiada szczegółowe zasady bezpieczeństwa dla 
każdego ze swoich zakładów, które różnią się w zależności 
wymogów pracy i obowiązujących w danym miejscu 
przepisów. Do obowiązków każdego pracownika należy 
zapoznanie się z miejscową polityką bezpieczeństwa  
i jej przestrzeganie.

narkotyki i alkohol w miejscu pracy
Wielu pracowników jest zatrudnionych w miejscach,  
w których używanie lub posiadanie alkoholu lub narkotyków, 
bądź stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków, stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa ich 
i pozostałych pracowników. Na przykład, jeżeli pracownik 
zakładu produkcyjnego obsługuje ciężki sprzęt znajdując się 
pod wpływem narkotycznych leków przeciwbólowych, nawet 
jeżeli zostały one legalnie przepisane, może to mieć wpływ 
na jego zdolność bezpiecznego używania tego sprzętu. Firma 
Victaulic wprowadziła specjalne zasady regulujące użycie 
narkotyków i alkoholu w miejscu pracy.

Narkotyków nie wolno nigdy używać w żadnym z należących 
do Victaulic zakładów i placów robót Victaulic. Alkohol można 
podawać wyłącznie podczas oficjalnych firmowych imprez, 
takich jak piknik firmowy czy przyjęcie świąteczne, zgodnie  
z obowiązującą w danym miejscu praktyką i tylko po uzyskaniu 
koniecznych zezwoleń. Dodatkowo alkohol można podawać 
w rutynowych sytuacjach biznesowych, takich jak oficjalna 
kolacja w restauracji z kierownikami i klientami Victaulic.

Victaulic awareness line
Dokładne dane kontaktowe  
można znaleźć na stronie 
internetowej Victaulic.com w sekcji 
„our Company” (Nasza firma).
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Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska

P: W trakcie realizacji projektu 
konserwacyjnego, którym 

kieruję, natrafiliśmy na azbest, który 
trzeba usunąć. Obawiam się jednak, 
że czekanie aż nasz dział konserwacji 
lub ochrony środowiska wezwie 
podmiot uprawniony do wykonania 
tej pracy, może zaszkodzić naszemu 
harmonogramowi i budżetowi. 
Wszystko potoczyłoby się sprawniej, 
gdyby to pracownik Victaulic usunął 
azbest przy użyciu odpowiedniego 
sprzętu. Czy to dopuszczalne?

O: Nie. Nie należy samodzielnie 
usuwać groźnych substancji, 

nawet jeśli ma to negatywny wpływ 
na budżet czy harmonogram projektu. 
Z powodu ryzyka prawnego i kosztów 
związanych z unieszkodliwianiem 
materiałów zanieczyszczających 
środowisko, w Victaulic podjęto 
strategiczną decyzje o wynajęciu 
podmiotu licencjonowanego do 
wykonywania tego typu prac.

Broń i przemoc w miejscu pracy
Na teren miejsca pracy nie należy nigdy wnosić broni 
osobistej, jak broń palna i narzędzia, które można wykorzystać 
do wyrządzenia krzywdy innym ludziom. Przemoc, grożenie 
przemocą, prześladowanie, uwagi i gesty stanowiące groźbę, 
a także inne zakłócające spokój zachowania są w miejscu 
pracy niedopuszczalne.

Przykłady naruszeń zasad BHP:

Jim, elektryk konserwator, zajmował się sprzętem 
elektrycznym bez wyłączenia i odpowiedniego 
oznakowania maszyny.

Evelyn, maszynistka, zdecydowała, że łatwiej jej będzie 
pracować, jeżeli zdezaktywuje zabezpieczenia i usunęła 
mechanizm ochronny sprzętu, który obsługiwała.

Peter zdecydował się nie zakładać przyłbicy ochronnej 
podczas prac wykończeniowych, ponieważ tego dnia było 
w fabryce bardzo gorąco. W ten sposób naraził się na ryzyko 
urazu oczu.

Victaulic awareness line
Dokładne dane kontaktowe  
można znaleźć na stronie 
internetowej Victaulic.com w sekcji 
„our Company” (Nasza firma).
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P: W moim dziale są pracownicy 
w różnym wieku, a ja należę 

do tych starszych. Słyszałem jak 
dwóch kierowników rozmawiało  
o potrzebie promowania „młodszych”, 
ponieważ mają oni więcej energii 
i motywacji, i jeszcze długo nie 
odejdą na emeryturę. Martwię się, 
że z powodu swojego wieku będę 
pomijany przy awansach.  
Co powinienem zrobić?

O: Powinieneś skontaktować 
się z przełożonym lub 

kierownikiem miejscowego 
Działu Kadr, aby umożliwić Spółce 
ustalenie, czy dyskryminacja 
ze względu na wiek wydarzyła 
się rzeczywiście, a nie tylko w 
rozmowie. W Victaulic decyzje 
o awansach podejmuje się na 
podstawie umiejętności, wiedzy 
i zdolności danej osoby. Spółka 
nie dopuści do tego, by problemy 
zgłaszane w dobrej wierze 
spotykały się z odwetem.

Uczciwe praktyki zatrudniania

Między obowiązującymi w wielu krajach przepisami 
promującymi uczciwe zatrudnienie, zwłaszcza kobiet  
i mniejszości, istnieją znaczące różnice. Z tego powodu 
Victaulic wyznaczył globalne standardy pozwalające 
na uczciwe i pełne szacunku traktowanie wszystkich 
pracowników na całym świecie.

Decyzje dotyczące zatrudnienia, takie jak przyjęcie do  
pracy, awanse, płace, zwolnienia, możliwości szkolenia  
i zlecane prace są podejmowane w oparciu o kwalifikacje, 
doświadczenie, kompetencje i osiągane wyniki, a nie ze 
względu na chroniony status danej osoby, który może 
obejmować:

• Płeć • Ciążę • Wiek
• Kolor skóry/ rasę • Niepełnosprawność • Stan cywilny
• Narodowość • Wyznanie • Staż pracy
• Inne chronione przez prawo cechy (przynależność, 

wierzenia i orientacja seksualna)

napastowanie w miejscu pracy
Pracownicy powinni pracować w bezpiecznej i profesjonalnej 
atmosferze, w której zasługi i kompetencje mają kluczowe 
znaczenie, i w której promowana jest różnorodność i zaufanie. 
Staramy się tworzyć warunki pracy wolne od napastowania 
ze strony współpracowników, przełożonych, dostawców 
produktów i usług, wykonawców i klientów. Napastowanie 
w miejscu pracy może przyjmować wiele postaci – może być 
słowne, fizyczne czy wizualne. Wszystkie formy napastowania 
mają jedna wspólną cechę – mogą tworzyć atmosferę 
zastraszenia, zgorszenia lub poniżenia.

Ewentualne przypadki napastowania seksualnego mogą 
obejmować m.in.: niechciane propozycje, niestosowne żarty 
o kontekście seksualnym, uwagi o podtekście seksualnym, 
dotykanie, żądanie świadczenia usług seksualnych oraz 
niestosowne uwagi dotyczące wyglądu.

Wśród innych przykładów napastowania są m.in.: obraźliwe 
uwagi, żarty lub zdjęcia dotyczące rasy, wyznania, 
przynależności etnicznej, płci lub wieku. Za napastliwe mogą 
zostać uznane nawet materiały i uwagi wysyłane prywatnie  
za pośrednictwem firmowych emaili czy poczty głosowej.

W Victaulic nie ma miejsca dla obraźliwych gestów, uwag  
i wiadomości.

Victaulic awareness line
Dokładne dane kontaktowe  
można znaleźć na stronie 
internetowej Victaulic.com w sekcji 
„our Company” (Nasza firma).
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Uczciwe praktyki zatrudniania

P: Mam kolegę, który pracuje w 
moim dziale. Czasami dzielimy 

się żartami, które u nas w biurze 
mogą być uznane za obraźliwe, 
ale zawsze staramy się to robić za 
zamkniętymi drzwiami tak, żeby nikt 
nie słyszał. Wysyłamy też sobie emaile 
z żarcikami. Czy można to uznać za 
napastowanie, nawet jeśli dzieje się 
to tylko między dwoma kolegami  
i nie dociera do osób, które mogłyby 
się poczuć urażone?

O: Chociaż Spółka nie próbuje 
regulować prywatnego 

zachowania pracowników, to 
sytuacja, którą opisujesz, odbywa się 
z wykorzystaniem własności Spółki, 
w czasie należącym do Spółki i w 
ramach firmowego systemu poczty 
elektronicznej. Takie zachowanie u 
nas nie pasuje, nawet w zaciszu biura.

ochrona poufnych  
informacji o pracownikach
Do celów personalnych, płacowych oraz na potrzeby 
uzasadnionych rutynowych działań, Victaulic przechowuje 
i wykorzystuje prywatne i wrażliwe dane osobowe 
pracowników (takie jak adresy domowe, wykształcenie, CV, 
numery ubezpieczenia społecznego oraz dane dotyczące 
wynagrodzenia). Victaulic przestrzega wiele różnych zbiorów 
praw regulujących postępowanie z takimi informacjami,  
które obowiązują na całym świecie. Liczymy też na to,  
że nasi pracownicy respektują prywatność informacji przez 
uzyskiwanie dostępu i dzielenie się poufnymi danymi 
wyłącznie:

• do uzasadnionych celów biznesowych
• po uzyskaniu stosownych uprawnień i na zasadzie i tylko 

w niezbędnym zakresie
• bez powtarzania czy rozmawiania o tych informacjach 

z osobami, które nie są uprawnione do ich poznania
• bez domagania się szczegółowych informacji o stanie 

zdrowia pracownika

weryfikacja – pracownicy
Staramy się zatrudniać pracowników, którzy są nie tylko 
profesjonalni i kompetentni, ale też uczciwi i szanowani. 
Dział kadr przeprowadza rutynową weryfikację przed 
zatrudnieniem nowych osób, stosownie do potrzeb  
i w niezbędnym zakresie.

Przykłady naruszeń zasad uczciwego traktowania:

Vivian, przedstawicielka ds. obsługi klienta, zostaje 
zwolniona po tym, jak swoją prośbę o wolny dzień 
uzasadniła potrzebą przestrzegania zasad swojej religii.

Raj, analityk komputerowy, odchodzi od swojego biurka 
codziennie w południe, aby modlić się w Sali konferencyjnej. 
W związku ze skargami innych pracowników, kierownik 
Raja kazał mu zaprzestać takiego zachowania.

Victaulic awareness line
Dokładne dane kontaktowe  
można znaleźć na stronie 
internetowej Victaulic.com w sekcji 
„our Company” (Nasza firma).
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P: Czy to prawda, że nie wolno 
nam zaproponować pokrycia 

kosztów wizyty w siedzibie głównej 
Victaulic szefowi rządowej agencji 
ratingowej zajmującemu się naszym 
produktem?

O:  Nie ma nic niestosownego 
w opłacaniu kosztów 

podróży, zakwaterowania w hotelu 
i rozsądnego wyżywienia dla 
pracownika państwowej lub rządowej 
agencji ratingowej lub dla klienta w 
celu przedstawienia mu informacji 
o naszych produktach i usługach. 
Powinniśmy się jednak ograniczać 
do pokrywania uzasadnionych 
kosztów podróży do zakładu Victaulic 
i z powrotem, zakwaterowania w 
hotelu oraz wyżywienia w trakcie 
podróżowania między zakładami i 
placami robót prowadzonych przez 
Victaulic. Nie płacimy za żadne rzeczy 
wykraczające poza ten zakres, dotyczy 
to też zakwaterowania i wyżywienia 
podczas prywatnych wycieczek w 
drodze powrotnej. Osobom takim 
nie należy wręczać żadnej gotówki 
ani jakichkolwiek wartościowych 
przedmiotów.

P: W moim kraju częste jest 
zjawisko „smarowania” mające 

ułatwiać dokonywanie płatności. Czy 
stanowi to naruszenie Kodeksu?

O: Tak. „Smarowanie” lub 
ułatwianie dokonywania 

płatności za terminowe podjęcie 
rutynowego działania urzędowego 
jest zabronione. Przykłady takich 
działań urzędowych: wydawania 
uprawnień, licencji i innych oficjalnych 
dokumentów, przetwarzanie 
dokumentów urzędowych, takich 
jak wiza, załadunek lub rozładunek 
towaru lub planowanie inspekcji.

Niewłaściwe przekazywanie środków pieniężnych

Konkurujemy na rynku światowym przy użyciu zalet naszych 
produktów i usług. Sprzedajemy nasze produkty w uczciwy 
sposób i nie uczestniczymy w żadnych transakcjach, które 
wymagałyby od nas nielegalnego postępowania lub złamania 
tego standardu.
Naruszeniem naszego Kodeksu jest wręczanie i przyjmowanie

• Łapówek   • Prowizji   • Przysług   • Usług osobistych
• Podarunków lub rozrywek o nieskromnej wartości

Nie możemy działać ani sprawiać wrażenia działania  
w niewłaściwy sposób podczas jakichkolwiek transakcji 
biznesowych. Nasze relacje z dostawcami, dystrybutorami lub 
klientami bezpośrednimi i innymi stronami, takimi jak firmy 
inżynieryjne i podwykonawcy, a także z urzędami prawnymi 
i licencyjnymi, muszą być oparte na wydajnych i uczciwych 
praktykach biznesowych, które są zgodne z przepisami. 
Przyjęcie podarunku lub uprzejmości od dostawcy, 
podwykonawcy, przedstawiciela lub konsultanta, który  
czerpie korzyści od Ciebie jako pracownika Victaulic lub 
członka rodziny, stanowi naruszenie Kodeksu.

W wielu regionach świata, wręczanie łapówek 
przedstawicielom rządu i biznesmenom jest zjawiskiem 
tak oczekiwanym, jak szeroko praktykowanym. Mimo to, 
przekazywanie urzędnikom zagranicznym – prywatnym 
i publicznym – podarunków o jakiejkolwiek wartości jest 
niezgodne z prawem i stanowi zagrożenie dla zasad uczciwej 
konkurencji.

Każdy pracownik Victaulic, który wręcza lub ułatwia wręczanie 
niestosownych korzyści majątkowych lub podarunków 
podlega sankcjom dyscyplinarnym, aż do zwolnienia włącznie. 
Dodatkowo, taki pracownik może zostać pociągnięty do 
odpowiedzialności osobistej i ryzykuje wyrok więzienia, 
zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Przykłady niestosownych korzyści majątkowych:

Dostawca składający ofertę na nową linię produktów oferuje 
Ricie wynagrodzenie za poinformowanie o kwocie najniższej 
złożonej dotychczas oferty.

Peter, specjalista ds. sprzedaży, rozmawia o tym, jaką część 
prowizji lub wynagrodzenia należnego pośrednikowi 
należy przeznaczyć na wynagrodzenie dla urzędnika 
prowadzącego przetarg za przekonanie jego kierownictwa 
w państwowej spółce wydobywczej, że to właśnie firma 
Victaulic powinna wygrać ten przetarg.
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Niewłaściwe przekazywanie środków pieniężnych

Przepisy ustawy FCPa zabraniają 
płatności korupcyjnych bądź 
oferowania rzeczy:

Wartościowych,

• Przeznaczonych dla 
funkcjonariuszy zagranicznych, 
partii politycznych, działaczy  
lub kandydatów partyjnych

• Mających wpłynąć na uzyskanie 
nienależnej korzyści

• Mających na celu pozyskanie 
nowych lub utrzymania 
istniejących klientów/kontraktów 
biznesowych lub kierowanie 
stosunkiem biznesowym

Przepisy ustawy FCPA zakazują 
jakichkolwiek płatności korupcyjnych 
w przypadku posiadania wiedzy, że 
środki trafią one do funkcjonariusza 
zagranicznego, nawet jeśli są one 
wręczane przez przedstawiciela lub 
konsultanta.

Pojęcie „funkcjonariusz zagraniczny” 
obejmuje pracowników podmiotów 
gospodarczych, w których rząd 
sprawuje kontrolę lub ma udziały. 
Obejmuje ono również wszelkich 
funkcjonariuszy rządowych, członków 
organizacji międzynarodowych, 
funkcjonariuszy agend rządowych 
oraz wszelkie inne osoby występujące 
w charakterze oficjalnym. Dotyczy to 
wszelkich urzędów publicznych, bez 
względu na ich rangę.

P: Co oznacza termin „wszelkie 
rzeczy wartościowe”?

o:  Obejmuje on gotówkę lub inne 
aktywa pieniężne, majątek 

materialny i niematerialny, użyteczne 
informacje, obietnice zatrudnienia w 
przyszłości, opłaty na prowadzenie 
kampanii lub lobbingu, stypendia 
uczelni wyższych, sprzęt sportowy  
i rekreacyjny, usługi po zawyżonych 
cenach lub płatność za rozrywkę 
natury erotycznej.

Victaulic, jako amerykańska spółka macierzysta posiadająca 
zagraniczne spółki zależne, podlega wielu przepisom 
regulującym zjawisko niestosownych korzyści majątkowych:

Ustawa o przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom 
korupcyjnym (FCPA) z 1977 r. — zabrania przekazywania 
płatności korupcyjnych urzędnikom innych państw w celach 
nawiązania czy podtrzymania kontaktów handlowych. Ustawa 
wymaga, aby firmy prowadziły dokładne zapisy i akta, a także 
zapewniały odpowiednie kontrole księgowe i finansowe. 
Ponadto działania innej strony, która pełni rolę przedstawiciela, 
dystrybutora lub konsultanta Victaulic, może narazić Spółkę na 
odpowiedzialność zgodnie z ustawą FCPA.

Konwencja Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju 
(OECD) ds. zwalczania korupcji — wymaga od swoich 
38 państw członkowskich wprowadzenia przepisów 
zakazujących łapówek w międzynarodowych kontaktach 
biznesowych oraz zmian w rachunkowości mających na celu 
wykrywanie praktyk korupcyjnych.

Amerykańska Ustawa o podróżach (Travel Act) – umożliwia 
władzom federalnym wnoszenie aktów oskarżenia przeciwko 
osobom dopuszczającym się przekupstwa w interesach lub 
przekupstwa funkcjonariuszy publicznych.

Te prawa mają zastosowanie do wszystkich jednostek 
zależnych Victaulic.

Ogólnie rzecz biorąc dopuszczalne podarunki:
• Mają formę niepieniężną
• Są normalnie przyjęte w danej branży
• Mają tylko wartość nominalną
• Są wręczane lub przyjmowane bez jawnego lub 

domniemanego zobowiązywania ich adresata  
do czegokolwiek

• Są właściwie zgłoszone i zapisane

Podczas wnioskowania o zwrot wydatków, należy dokładnie 
opisywać każdy prezent i precyzować osobę, której został on 
wręczony oraz jej obecny związek z Victaulic. W przypadku 
wątpliwości co do stosowności prezentu, należy przed  
jego wręczeniem zasięgnąć opinii przełożonego, a jeśli  
to konieczne – skontaktować się z działem prawnym,  
aby upewnić się, że nie stanowi on naruszenia panujących  
w Spółce zasad.

Rozrywka o treści erotycznej
Bywa, że klienci, dostawcy, a nawet pracownicy są 
zainteresowani zjedzeniem posiłku biznesowego i rozrywką, 
której częścią jest nieodpowiednie zachowanie natury 
seksualnej. Niezależnie od miejscowych zwyczajów,  
Victaulic nie godzi się na taką rozrywkę, ani jej nie finansuje.
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P: Czy to prawda, że zachowanie 
zgodności z przepisami 

dotyczącymi zwalczania przekupstwa, 
wynikające z podpisanej umowy, 
jest wymagane wobec wszystkich 
agentów współpracujących z firmą 
Victaulic?

O:  Tak. Wymagania polityki 
firmy Victaulic obejmujące 

zachowanie zgodności z przepisami 
ustawy FCPA oraz konwencji OECD 
muszą zostać zaakceptowane przez 
agenta w formie umowy i być przez 
niego przestrzegane.

Korzystanie z usług pośredników, konsultantów oraz 
innych osób trzecich

Zgodnie z przyjętą praktyką, w wielu krajach agenci, 
konsultanci, przedstawiciele, dystrybutorzy lub inne strony 
trzecie przygotowują lub prowadzą transakcje z zagranicznymi 
władzami lub podmiotami (takimi jak państwowe kopalnie) 
oraz podmiotami prywatnymi. Relacje tego typu mogą być 
przyczyną problemów.

Z tego powodu firma Victaulic wydała Zasady dystrybucji 
globalnej i umów z pośrednikami. Zasady te przedstawiają 
proces przeglądu proponowanych umów pośrednictwa  
i wymogi dotyczące należytej staranności.

Zasady przedstawiają także, kiedy wymagana jest pisemna 
umowa z dystrybutorem w celu wsparcia naszej niewyłącznej, 
unilateralnej strategii dystrybucji. Zasady zawierają zalecenia 
dotyczące procesów zatrudniania dystrybutorów, sprzedaży 
klientom bezpośrednim i innych relacji biznesowych w celu 
zachowania zgodności z zasadami Spółki, które zabraniają 
nieprawidłowych płatności.

Przedstawiciele
Przed nawiązaniem poważnych rozmów z kandydatem 
na przedstawiciela, dyrektor krajowy lub regionalny albo 
kierownik działu oraz odpowiedni specjalista finansowy muszą 
powiadomić dyrektora finansowego i dział prawny Victaulic 
oraz uzyskać zgodę na kontynuację. Wymogi dotyczące 
należytej staranności zostaną zapewnione przez dział prawny.

Dyrektorzy krajowi, regionalni lub generalni firmy Victaulic 
oraz specjaliści finansowi muszą przygotować pisemny raport, 
aby zapewnić, że współpracujemy z osobami spełniającymi 
wymagania przepisów zabraniających nieprawidłowych 
płatności, osobami bez historii działań niezgodnych  
z przepisami, jak również dysponującymi odpowiednim 
doświadczeniem i umiejętnościami technicznymi.  
Raport należy przesłać do dyrektora finansowego lub  
działu prawnego w celu aprobaty przed zawarciem  
umowy pośrednictwa.

Pośrednik musi zaakceptować w podpisanej przez siebie 
umowie i przestrzegać wymogów polityki Victaulic,  
w tym przepisów ustawy FCPA i konwencji OECD.

Victaulic awareness line
Dokładne dane kontaktowe  
można znaleźć na stronie 
internetowej Victaulic.com w sekcji 
„our Company” (Nasza firma).



[ 16 ] www.victaulic.com

Korzystanie z usług pośredników, konsultantów oraz innych 
osób trzecich

Wszelkie kwoty płacone pośrednikom wymagają 
zatwierdzenia przez dyrektora finansowego Victaulic.

Trzecia strona może być nazywana konsultantem lub 
przedstawicielem, ale może działać jako pośrednik  
Victaulic, dlatego proponowane umowy z konsultantami  
i przedstawicielami muszą zostać przejrzane przez dział prawny. 

dystrybutorzy
Bliska współpraca z dystrybutorami jest ważną częścią 
globalnej działalności firmy Victaulic. W ramach programu 
zarządzania zgodnością i ryzykiem Victaulic pragnie stosować 
się do przepisów antykorupcyjnych i prania brudnych 
pieniędzy w krajach wysokiego ryzyka. Kraje określone 
jako „kraje wysokiego ryzyka” przez niezależną organizację 
Transparency International, która co roku publikuje indeks 
percepcji korupcji. Firma Victaulic wykorzystuje ten indeks, 
ustalając próg ryzyka dla kontaktów ze stronami trzecimi.

Wszyscy dystrybutorzy w krajach wysokiego ryzyka 
wymagają kontroli przez stronę trzecią. Pierwsza kontrola 
odbędzie się przed wyznaczeniem nowego dystrybutora. 
Co dwa lata kontrola będzie aktualizowana. Jeśli pojawią 
się potencjalne problemy związane z korupcją lub praniem 
pieniędzy w ciągu dwóch lat, przeprowadzona zostanie 
nowa kontrola. Wszystkie muszą być sprawdzone przez 
głównego kierownika ds. zgodności i dział prawny.  
Victaulic wymaga także od wszystkich dystrybutorów  
w krajach wysokiego ryzyka potwierdzenia stosowania się 
do wymogów FCPA i przepisów antykorupcyjnych ich kraju. 

Firma Victaulic może zażądać także pisemnej umowy  
z dystrybutorem, aby chronić Spółkę, jej własność intelektualną, 
majątek i pracowników przed ryzykiem handlowym lub 
prawnym. 

Użycie marki przez inne strony
Niekiedy inne strony mogą poprosić o zgodę na wykorzystanie 
marek, logo lub innych materiałów ze znakami towarowymi 
albo zastrzeżonych przez Victaulic. Takie prośby należy 
kierować do działu marketingu lub działu prawnego.

P: Jak rozróżnić relację z 
niezależnym dystrybutorem  

a pośrednikiem?

O: Odpowiedź brzmi „To zależy”.

Najważniejsze pytania, na które 
trzeba sobie odpowiedzieć, to:

• Czy dany podmiot oprócz 
produktów Victaulic sprzedaje 
również inne produkty?

• Czy sprzedaje inne produkty 
lub produkty w imieniu innych 
klientów?

• Czy prowadzi inwentaryzację 
produktów?

• Czy przejmuje tytuł do produktów 
i bierze na siebie 
odpowiedzialność za ich utratę?

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek 
z powyższych pytań brzmi „Nie”, 
to istnieje ryzyko, jest to stosunek 
pośrednictwa. Skontaktuj się  
z naszym Działem Prawnym,  
aby uzyskać pomoc.

Victaulic awareness line
Dokładne dane kontaktowe  
można znaleźć na stronie 
internetowej Victaulic.com w sekcji 
„our Company” (Nasza firma).
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Dokładne księgi rachunkowe i ewidencje

Każda lokalizacja Victaulic ma obowiązek prowadzenia 
dokładnej księgowości i dokumentacji. Dokładne i aktualne  
zapisy dotyczące finansów i działalności, a także zaawansowanej 
kontroli eksportu, to podstawowe informacje konieczne do 
kierowania naszą działalnością.

Wszelkie płatności i inne transakcje dokonywane przez 
Spółkę muszą być odpowiednio autoryzowane i dokładnie 
rejestrowane w sprawozdaniach finansowych sporządzanych 
zgodnie z ogólnie przyjętymi w USA zasadami rachunkowości 
oraz zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą w 
Victaulic. We wszystkich zakładach muszą funkcjonować 
odpowiednie wewnętrzne mechanizmy kontrolne 
zapewniające kompletność i dokładność naszych informacji 
finansowych.

W Spółce nie wolno tworzyć w żadnym celu tajnych lub 
niezarejestrowanych funduszy. Nie wolno też lokować 
środków Spółki na kontach prywatnych lub niefirmowych. 
Wszelkie aktywa Spółki muszą być objęte odpowiednią 
ochroną i okresowo weryfikowane z księgami finansowymi.

Aktywów ani majątku Spółki nie należy celowo niszczyć 
ani zabierać bądź usuwać z pomieszczeń Spółki bez 
odpowiedniego upoważnienia. Do aktywów Spółki należą 
również informacje przechowywane w dowolnym formacie 
elektronicznym.

Nie należy przedstawiać informacji finansowych osobom 
spoza Spółki bez zgody prezesa/dyrektora generalnego  
i dyrektora finansowego.

Przykłady niewłaściwego prowadzenia ksiąg 
finansowych i słabej kontroli:

Silvia, pracownik księgowy, została poproszona przez swojego 
przełożonego o rozliczenie zwykłych wydatków operacyjnych 
w ciężar specjalnej rezerwy księgowej. Kiedy zaprotestowała 
mówiąc, że to wypaczy przychody działu, usłyszała, że będzie 
to miało wpływ na wysokość rocznej premii uznaniowej dla 
wszystkich pracowników i jeżeli ona nie zgodzi się tego zrobić, 
„to znajdziemy kogoś, kto się zgodzi”.

Fred, dyrektor ds. sprzedaży, każe swoim bezpośrednim 
podwładnym kupować drogi sprzęt szkoleniowy i zgłaszać 
go w ich raportach wydatków. Taka praktyka stanowi 
obejście procesu uzyskiwania zgody w przypadku zakupów 
dóbr inwestycyjnych.

Żaden z pracowników Spółki nie może 
być poddawany naciskom w celu 
zmiany informacji finansowych lub 
innych danych i dopasowania ich do 
oczekiwań.

Strach przed przekazaniem  
„złych wiadomości”
Opóźnianie przekazywania złych 
wiadomości tylko pogłębia problem  
i zmniejsza szanse jego rozwiązania 
lub złagodzenia. Wszelkie złe 
wiadomości, finansowe i inne, 
powinny bardzo szybko podróżować 
w górę łańcucha dowodzenia.

Ukrywanie zysków z myślą  
o przyszłości
Ukrywanie rezerw i zysków oraz inne 
awaryjne plany działania mające  
na celu zabezpieczenie zysków  
w przyszłości sa niedopuszczalne. 
Rezerwy, plany działania i zyski należy 
poddawać analizie i zgłaszać w 
ramach ogólnie przyjętych zasad  
i wewnętrznej polityki rachunkowości.

Victaulic awareness line
Dokładne dane kontaktowe  
można znaleźć na stronie 
internetowej Victaulic.com w sekcji 
„our Company” (Nasza firma).
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Konflikt interesów

Nasi dyrektorzy, urzednicy, pracownicy i przedstawiciele 
muszą być lojalni wobec Victaulic. Konflikt interesów pojawia 
się wtedy, kiedy twoje prywatne interesy w jakikolwiek sposób 
stają się, lub nawet wydają się sprzeczne z interesami Victaulic.

Konflikt interesów nie kończy się wraz z opuszczeniem przez 
ciebie biura. Musisz kierować wszystkimi swoimi relacjami 
biznesowymi mając na względzie swoje zobowiązania wobec 
Victaulic. Nawet poza pracą, staraj się unikać wszelkich sytuacji, 
które mogą prowadzić do konfliktu interesów – lub pozorów 
konfliktu interesów – między tobą w twoją pracą dla Victaulic.

Co najważniejsze, jeżeli wiesz, że znajdujesz się w konflikcie 
interesów lub uważasz, że istnieje ryzyko powstania takiego 
konfliktu, to twoim obowiązkiem jest to ujawnić. Możesz 
zawiadomić swojego kierownika, skontaktować się z działem 
kadr, regionalnym kierownikiem ds. zgodności lub działem 
prawnym bądź ujawnić ten fakt w corocznym formularzu 
certyfikacyjnym.

Typowe przykłady konfliktu interesów:

• Posiadanie udziałów lub inwestycja (o wartości 
przekraczającej 5% kapitału spółki) w jakimkolwiek 
dostawcy produktów lub usług, kliencie, dystrybutorze  
lub konkurencie.

• Świadczenie doradztwa lub zatrudnienie u jakiegokolwiek 
klienta, dostawcy lub konkurenta.

• Działalność pozabranżowa (posiadanie, zatrudnienie lub 
działanie w charakterze doradcy/konsultanta), która stanowi 
lub może stanowić konkurencję dla jakiegokolwiek obszaru 
działalności Spółki.

• Wszelka działalność zewnętrzna, która może utrudniać 
poświęcanie odpowiednich nakładów czasu i uwagi na 
wypełnianie obowiązków względem Spółki.

• Zawieranie ze Spółką transakcji kupna lub sprzedaży 
(z wyjątkiem ogólnego programu oferowania przez Spółkę 
wycofywanego sprzętu i wyposażenia).

• Zasiadanie w zarządach klientów, dostawców lub 
konkurentów, o ile nie zostało to zgłoszone Spółce.

• Nadzorowanie, ocenianie lub posiadanie wpływu na ocenę 
pracy, wynagrodzenie lub przyznawanie innych świadczeń 
członkom najbliższej rodziny (obejmuje to współmałżonka, 
rodziców, dziadków, dzieci, wnuki, rodzeństwo, a także 
teściów, zięciów, synowe, szwagrów i szwagierki) lub 
bliskim przyjaciołom.

P: Wspólnie ze współmałżonkiem 
prowadzimy dodatkową 

działalność gospodarczą, która nie 
jest związana z moją pracą w Victaulic. 
Nasza firma może dostarczać Victaulic 
wysokiej jakości produkty w niższych 
cenach. Czy mogę zostać dostawcą 
Victaulic?

O:  Sytuacja ta stanowi potencjalny 
konflikt interesów. Czasami nie 

da się takich sytuacji uniknąć, zawsze 
jednak trzeba kierować nimi z pełną 
jawnością w zakresie potencjalnych 
konfliktów. Fakt ten musi zostać 
zgłoszony twojemu kierownikowi/
przełożonemu i uzyskać jego zgodę.

P: Myślę o znalezieniu drugiej pracy. 
Czy muszę komukolwiek o tym 

mówić i prosić o zgodę?

O: Victaulic nie zabrania ci 
podejmowania drugiej 

pracy. Jednakże, twoje obowiązki 
wobec Victaulic są nadrzędne. 
Żadne dodatkowe zajęcie nie 
może przeszkadzać ci w pracy dla 
Victaulic. Nie wolno ci wykorzystywać 
należącego do Spółki czasu, sprzętu, 
materiałów ani komputerów do 
wykonywania dodatkowej pracy. 
Musisz również dopilnować, aby 
dodatkowa praca nie powodowała 
konfliktu interesów z Victaulic. 
Pracownicy Victaulic nie mogą 
być jednocześnie zatrudnieni przy 
sprzedaży, marketingu lub jako 
przedstawiciele innych produktów 
związanych z systemami rurowymi.

Victaulic awareness line
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Konflikt interesów

P: Jestem w Victaulic kierownikiem 
ds. sprzedaży, a mój syn pracuje 

dla dystrybutora, który konkuruje z 
Victaulic. Czy to jest konflikt interesów?

O: Sytuacja ta stanowi potencjalny 
konflikt i powinna zostać 

zgłoszona Spółce.

Coroczny proces certyfikacji 
elektronicznej

Co roku każdy pracownik, który 
otrzymał Kodeks Etyczny Victaulic, 
będzie proszony o potwierdzenie 
zapoznania się, zrozumienia  
i przestrzegania go, w tym  
o potwierdzenie spoczywającego na 
nim obowiązku zgłaszania naruszeń lub 
podejrzenia naruszeń tego Kodeksu.

Pracownicy powinni uwzględniać 
wszelkie działania, które można uznać 
za stanowiące potencjalny konflikt, 
a wszelkie wątpliwości powinny być 
zgłaszane tak, aby umożliwić ich 
świadomy osąd.

• Zaciąganie pożyczek u klientów, dostawców lub 
konkurentów Spółki, z wyjątkiem banków; a w przypadku 
kadry kierowniczej — również w bankach, z którymi Spółka 
prowadzi interesy, chyba że pożyczka na podobnych 
warunkach jest ogólnie dostępna dla innych klientów 
tego banku, a fakt zaciągnięcia pożyczki został zgłoszony 
dyrektorowi finansowemu Spółki. 

Przykłady konfliktu interesów:

Jeden z dyrektorów zasiada dodatkowo w zarządzie 
korporacji, która świadczy jego firmie usługi. Dyrektor  
nie ujawnił tego faktu swojej firmie.

Frank, pracownik firmy, ma brata, który prowadzi spółkę 
zajmującą się automatami dystrybucyjnymi. Dowiaduje się, 
że jego zakład wkrótce będzie wybierał nowego dostawcę 
tego typu usług. Frank ujawnia swojemu bratu warunki 
najlepszej oferty otrzymanej dotychczas przez swoją firmę. 
Jego brat następnie proponuje firmie lepsze warunki.

Sofia jako kierownik jest odpowiedzialna za wypełnienie 
wakującego stanowiska w swoim dziale. Kuzynka Sofii ma 
dobre kwalifikacje i właśnie szuka pracy. Zamiast pozostawić 
decyzję o zatrudnieniu swojemu dyrektorowi, Sofia zatrudnia 
kuzynkę jako swoją bezpośrednią podwładną.
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Relacje ze sprzedawcami i usługodawcami

P: Od dłuższego czasu jestem 
na stopie osobistej związany 

z naszym dostawcą silników 
zamiennych. Spotykamy się 
towarzysko w weekendy i on  
często zabiera mnie i moją żonę  
do restauracji. Czy to coś złego?

O:  Biorąc pod uwagę twoją 
wieloletnią znajomość z tym 

dostawcą, powinieneś to zgłosić 
swojemu kierownikowi jako konflikt 
interesów. W najlepszym interesie 
wszystkich stron najlepiej byłoby 
przekazać odpowiedzialność za 
kontakty służbowe z tym dostawcą 
innej osobie.

Victaulic nie toleruje przekupstwa  
i oczekuje podobnego zachowania 
od swoich dostawców i wykonawców. 
Przekupstwo oznacza bezpośrednie 
lub pośrednie przekazanie lub 
obiecanie przekazania jakiejkolwiek 
wartościowej rzeczy w celu 
nieprawidłowego wpłynięcia na 
działania innej strony. Łapówki mogą 
obejmować pieniądze, podarunki, 
koszty podróży, noclegi, wakacje, 
wydatki albo inne korzyści pośrednie 
lub bezpośrednie.

Relacje Victaulic z dostawcami, usługodawcami i 
podwykonawcami opierają się na praktykach, które są zgodne 
z prawem, konkurencyjne i uczciwe. Zgodnie ze swoją polityką, 
Victaulic dokonuje wszelkich zakupów sprzętu, zaopatrzenia  
i usług na podstawie ich zalet, czyli zdolności kontrahenta  
do spełnienia naszych wymagań dotyczących jakości,  
ceny i dostawy. Wszyscy dostawcy traktowani są uczciwie  
i sprawiedliwie, beż żadnej dyskryminacji.

Współpracujemy tylko z dostawcami, którzy przestrzegają 
stosownych przepisów prawa.

Partnerzy Victaulic nie powinni nikogo wykorzystywać  
w nieuczciwy sposób za sprawą manipulacji, zatajenia lub 
nadużycia informacji zastrzeżonych, celowego wprowadzenia  
w błąd lub innych nieuczciwych praktyk.

Należące do Victaulic informacje poufne i zastrzeżone są 
chronione umowami o zachowaniu poufności. Ponadto, Spółka 
chroni poufność wszelkich przekazywanych przez dostawców 
informacji objętych umowami o zachowaniu poufności.

Jako firma globalna, Victaulic dąży do negocjowania 
formalnych umów na usługi ciągłe lub zakupy na dużą skalę.

Należy skorzystać z pomocy działu zamówień globalnych  
lub działu prawnego w zależności od potrzeb.

weryfikacja — dostawcy/ wykonawcy/ konsultanci

Przy zatrudnianiu wykonawców i konsultantów stosujemy te 
same standardy, co przy zatrudnianiu nowych pracowników: 
muszą być kompetentni, profesjonalni, uczciwi i cieszyć się dobrą 
reputacją. Pracownicy biorący udział w podejmowaniu decyzji  
o zakupach i zatrudnianiu wykonawców lub konsultantów 
powinni również brać udział w procesie ich weryfikacji.

Przykłady nadużyć w relacjach z dostawcami:

Francine, która jest odpowiedzialna za zakupy, przekazała zlecenie 
firmie, której właścicielem i szefem jest jej kuzyn. Zrobiła to bez 
odpowiedniej weryfikacji dostawcy i zapewnienia zgodności  
z obowiązującymi w spółce przepisami.

Tim wybrał nowego dostawcę materiałów biurowych, ponieważ 
dostawca dał mu darmowy zapas materiałów szkolnych 
wystarczający na kilka następnych lat.

John, kierownik odlewni, wybrał konkretnego handlarza złomem, 
ponieważ ten zaproponował mu 10% prowizji od każdego funta 
przetworzonego złomu.
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Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy

Osoby zaangażowane w działalność kryminalną, np. oszustwa, 
łapówki, terroryzm i handel narkotykami, mogą próbować 
„prać” pieniądze pochodzące z przestępstw w celu ich 
ukrycia lub zalegalizowania. Dotychczas już ponad 100 krajów 
wprowadziło przepisy wymierzone w proceder prania 
pieniędzy, które zabraniają dokonywania transakcji z udziałem 
środków pochodzących z przestępstw. Innym powodem 
do niepokoju jest wykorzystywanie legalnych pieniędzy do 
finansowania działalności terrorystycznej (zwane czasem 
„odwróconym” praniem pieniędzy).

Victaulic przestrzega wszystkich przepisów dotyczących 
zapobiegania praniu pieniędzy i wspieraniu działalności 
terrorystycznej obowiązujących na całym świecie oraz prowadzi 
interesy wyłącznie z szanowanymi klientami prowadzącymi 
legalną działalność gospodarczą z użyciem środków 
pochodzących z legalnych źródeł. Niewykrycie związków 
czy transakcji, które mogą być dla Victaulic ryzykowne, może 
mocno nadszarpnąć reputację i dobre imię Spółki.

należy zachować czujność w przypadku poniższych 
operacji:

Prośby o przelanie środków na rachunek osoby trzeciej, 
właściciela lub pracownika klienta, albo na nieznany lub 
nierozpoznany rachunek. Przed dokonaniem jakiegokolwiek 
przekazu należy zweryfikować właściciela konta.

Płatności, które wydają się nie mieć związku z klientem.

Klient, dystrybutor lub agent niechętnie przedstawia 
kompletne informacje, przedstawia fałszywe lub podejrzane 
informacje lub próbuje się uchylać od obowiązku 
sprawozdawczości lub prowadzenia ksiąg.

Propozycje płatności gotówką.

Zamówienia, zakupy lub płatności, które są niezwykłe 
lub niezgodne z prowadzoną przez klienta działalnością.

niezwykle skomplikowane ustalenia dotyczące płatności, 
które nie mają żadnego uzasadnienia biznesowego, lub 
niezwykle korzystne warunki płatności.

Transakcje przechodzące przez miejsca określane mianem 
rajów podatkowych lub obszary znane z działalności grup 
terrorystycznych, przemytu narkotyków lub prania pieniędzy.

Transakcje, w których udział biorą zagraniczne banki 
typu „offshore” lub pozabankowi pośrednicy finansowi.

P: Właściciel naszego 
zagranicznego dystrybutora 

proponuje uregulowanie swoich 
płatności przez podwójne zapłacenie 
tej samej faktury i prosi o to, aby część 
drugiej wpłaty odesłano na jego 
rachunek osobisty w innym kraju. 
Jak powinienem zareagować na taką 
prośbę?

O: Ta prośba jest podejrzana 
i powinna być zgłoszona 

kierownikowi lub działowi prawnemu.

Oczekujemy, że nasi dostawcy  
i wykonawcy będą przestrzegać 
obowiązujących przepisów, które 
zabraniają prania pieniędzy oraz 
wymagają prowadzenia rejestru 
transakcji gotówkowych i innych 
podejrzanych transakcji.

w PRZyPadKU 
ZaUwaŻEnIa 
nIEPoKoJĄCyCH 
SyGnaŁÓw dotyczących 
podejrzanej działalności 
powiadom o swoich obawach 
dział prawny Victaulic i przed 
przystąpieniem do wykonania 
transakcji upewnij się, że twoje 
obawy zostały w odpowiedni 
sposób rozwiane. Zadbaj  
o dobre udokumentowanie 
rozwiązania problemu. 
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Działalność polityczna

Lobbing i działalność polityczna to ważne elementy 
procesów demokratycznych (politycznych). Jednak to, co 
przedsiębiorstwa mogą robić lub nie w tym obszarze, jest 
regulowane surowymi przepisami. Victaulic aktywnie dba  
o dobre relacje z pochodzącymi z wyboru urzędnikami w 
celu zapewnienia rozwoju swojego środowiska biznesowego. 
Jednakże praktycznie we wszystkich krajach, w których działa 
Victaulic, rzeczy, które firmy mogą oferować, obiecywać 
czy dawać pochodzącym z wyboru urzędnikom lub ich 
personelowi podlegają surowym ograniczeniom prawnym.

Pracownikom nie wolno dawać, oferować lub upoważniać 
do oferowania środków należących do ich lub innej spółki 
(pośrednio czy bezpośrednio) dla celów politycznych bez 
zasięgnięcia rady działu prawnego, który z kolei występuje  
o zgodę do prezesa i dyrektora generalnego.

Wkład w działalność polityczną może zostać potraktowany 
jako łapówka, bezpośrednia lub pośrednia, w zamian za 
działanie podjęte przez urzędnika państwowego. Może to 
być zarówno działanie bezpośrednie, takie jak rekomendacja 
wyboru firmy Victaulic podczas podejmowania decyzji o 
zamówieniach, jak i działanie pośrednie, na przykład obietnica 
umieszczenia firmy Victaulic na liście zatwierdzonych  
(a nawet możliwych) usługodawców w ramach bieżących  
lub przyszłych wydatków.

osobista działalność polityczna
Victaulic zachęca pracowników do osobistej działalności 
politycznej w postaci wspierania kandydatów wybranych 
przez nich partii. Jednakże, w tym celu pracownikom nie 
wolno wykorzystywać należącego do Spółki czasu, majątku 
lub sprzętu. Osobisty udział w działalności politycznej jest 
osobistym wyborem pracownika i musi być całkowicie 
dobrowolny.

wkład w działalność polityczną 
może obejmować:

• Wpłacanie datków na rzecz 
lokalnego, stanowego lub 
federalnego kandydata 
politycznego w imieniu spółki

• Przeznaczenie należących do 
spółki środków na zakup biletów 
na imprezę polityczną, której 
celem jest zbiórka funduszy

• Wręczanie jakichkolwiek 
wartościowych rzeczy, w tym 
posiłków, towarów, usług, 
zakwaterowania w podróży, 
biletów na imprezy sportowe  
i rozrywkowe

• Wypożyczanie personelu 
lub innych zasobów spółki 
w godzinach pracy w celu 
zbierania funduszy na działalność 
polityczną

• Płacenie za reklamy polityczne 
lub pokrywanie innych kosztów 
kampanii politycznych

P: Przyjąłem zaproszenie do 
udziału w akcji zbierania 

funduszy dla mojego lokalnego 
kongresmena. Nie mogę wziąć w niej 
udziału, ale chcę wysłać czek. Czy 
mój asystent może go wysłać pocztą 
kurierską na rachunek spółki?

O: Tak, o ile koszt przesyłki zostanie 
spółce zwrócony.
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Komunikacja zewnętrzna

Przykłady niewłaściwej 
komunikacji zewnętrznej:

Phyllis, dyrektor ds. marketingu 
w Chinach, udziela wywiadu do 
magazynu branżowego, w którym 
opisuje nowy produkt wciąż 
znajdujący się w fazie rozwoju. 
Produkt ten nie został oficjalnie 
wprowadzony na rynek. Phyllis 
powinien najpierw skontaktować się 
z działem komunikacji korporacyjnej 
i skupić się na przekazywaniu 
zatwierdzonych informacji  
o dostępnych produktach.

Joe, lider sprzedaży w Europie, 
informuje w swoim profilu na 
LinkedIn o tym, że odpowiada za 
sprzedaż pionową Victaulic i podaje 
rzeczywiste przychody spółki ze 
sprzedaży w tym segmencie lub 
komentuje podejście Victaulic 
do rozwoju działalności w tym 
segmencie. Powinien raczej określić 
swoją rolę i obowiązki w Spółce. 
Nie powinien ujawniać żadnych 
informacji finansowych czy 
zastrzeżonych. 

Janet, asystentka ds. 
administracyjnych w Forks 
Manufacturing, odbiera telefon  
od dziennikarza, który pyta ją  
o postanowienia umowy związkowej. 
Janet odpowiada „Myślę, że to 
prawda, ale zobaczę i dam ci  
znać”, zamiast zanotować pytanie  
i przekazać je do działu komunikacji 
korporacyjnej.

Media informacyjne i branżowe
Całą korespondencję z mediami informacyjnymi  
i branżowymi, a także otrzymywane od nich zapytania należy 
kierować do działu komunikacji korporacyjnej. Prośby ze 
strony mediów mogą dotyczyć ujawnienia następujących 
informacji: 

• Negocjacje kontraktowe z pracownikami, 
zmiany w kierownictwie

• Połączenia, przejęcia i ważne wydarzenia firmowe
• Nowe produkty, zasady, procesy lub strategie prowadzenia 

działalności

Media społecznościowe
Coraz powszechniejsze staje się korzystanie przez 
pracowników Victaulic z towarzyskich i zawodowych portali 
społecznościowych w miarę jak stają się one ważnymi 
narzędziami komunikacji towarzyskiej i zawodowej, a także 
pracy w sieci i wyszukiwania informacji. Udział w mediach 
społecznościowych jest dopuszczalne, o ile odbywa się  
w ramach poniższych wytycznych:

• Pracownicy nie powinni wykorzystywać tych forów do 
przekazywania zastrzeżonych informacji handlowych.

• Pracownicy Victaulic są osobiście odpowiedzialni za treści, 
jakie publikują w tych mediach.

• Jeżeli dany pracownik zidentyfikuje się już na takiej stronie 
jako pracownik Victaulic, to musi zadbać, aby jego profil i 
prezentowane treści były zgodne ze stylem firmy Victaulic.

• we wszystkich komentarzach i postach musisz wyraźnie 
zaznaczyć, że wypowiadasz się w swoim imieniu, a nie  
w imieniu firmy Victaulic.

• Należy pamiętać, że wszystkie publikacje pozostaną 
publiczne przez długi czas.

Cała komunikacja z blogerami i pisarzami powinna być 
kierowana do działu komunikacji korporacyjnej.

W przypadku zauważenia przez pracownika niepokojącego 
komentarza lub informacji mile widziane jest poinformowanie 
o tym fakcie działu prawnego i działu komunikacji 
korporacyjnej.
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Posiada fabryki i placówki zajmujące się obsługą 
sprzedaży w ponad 115 krajach na całym swiecie
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 Centrum dystrybucji
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www.victaulic.com

Victaulic Company

Victaulic Company

@Victaulic

VictaulicCompany

VICTAULIC

EUROPA

Prijkelstraat 36 
B9810 Nazareth (Belgium) 
tel. +32 93 81 1500 
faks +32 93 80 4438

BLISKI WSCHÓD

P.O. Box 17683 
Jebel Ali 
Dubai  
tel. +971 48 838 870 
faks +971 48 838 860

WIELKA BRYTANIA

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park 
Cockerell Close 
Gunnels Wood Road, Stevenage 
Hertfordshire SG1 2NB 
tel. +44 (0) 143 831 0690 
faks +44 (0) 143 831 0699

INDIE

Victaulic Piping Products  
India Priv. Ltd.
Indialand Global Industrial Park 
Plot 4, Hinjewadi, Phase I, Mulshi 
Pune 411057 (India)
tel. +91 20 67 919 300
fax +91 20 67 919 361

HISZPANIA

Autovia Madrid-Barcelona  
KM 45,000  
Avda. De Milan 18
19200 Azuqueca De Henares 
tel. +34 949 348 490
faks +34 949 266 848

AMERYKA ŚRODKOWA  
I POŁUDNIOWA

PO Box 31
4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18044-0031
tel. +1 610 559 3300
faks +1 610 250 8817
 
KANADA

123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5 
tel. +1 905 884 7444
faks +1 905 884 9774

AZJA

Unit 06-10, Floor 3A  
A Mansion 291 Fumin Road  
Shanghai 200031 (China) 
tel. +86 21 6170 1222
faks +86 21 6170 1221

www.victaulic.com

WŁOCHY

Via M. Biagi 23/25/27
27022 Casorate Primo 
tel. +39 02 900 58 256
faks +39 02 900 58 292

NIEMCY

LOGICPARK 
Gutenbergstraße 19
D-64331 Weiterstadt 
tel. +49 (0) 6151 9573 - 0
faks +49 (0) 6151 9573 - 150


