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Wiadomość od

kierownictwa
 

Każdego dnia zajmujemy się tworzeniem i dostarczaniem innowacyjnych 
produktów w celu zapewnienia niskoemisyjnego transportu. Pragniemy podziękować Wam, naszym 
pracownikom, za wspólne sukcesy. Codziennie pokazujecie swoje zaangażowanie w uczciwość i 
doskonałość, wprowadzając w życie rozwiązania transportu niskoemisyjnego.. 

Musimy stale przestrzegać skomplikowanych i nieustannie zmieniających się przepisów, regulacji 
oraz coraz to surowszych wymogów, które mają wpływ na rynki, na których działamy, na naszą ofertę 
produktów i zgodność z wymogami. Dlatego w Westport Fuel Systems działamy według Kodeksu 
postępowania (zwanego dalej „Kodeksem”), ponieważ nasza działalność jest skomplikowana, 
a podjęcie prawidłowej decyzji bywa trudne. Zapoznanie się z Kodeksem i przestrzeganie jego 
postanowień pomoże Wam działać wedle naszych wartości i podejmować dobre decyzje w codziennej 
pracy. Jeśli nadal macie wątpliwości, warto skontaktować się z nami i poprosić o pomoc.

Zrozumienie Kodeksu jest Waszym obowiązkiem, podobnie jak przestrzeganie polityk naszej Firmy oraz 
naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych. W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań dotyczących 
Kodeksu lub właściwego postępowania należy zadawać pytania (zabierać głos). Pamiętajcie, że macie 
prawo i obowiązek właściwego postępowania oraz proszenia o pomoc w obliczu trudnych decyzji, a także 
rzeczywistych lub domniemanych konfliktów. Stosujemy zasadę zerowej tolerancji wobec nieetycznych 
zachowań. Chcę, abyście zgłaszali problemy i zadawali pytania, gdy coś wydaje się nie w porządku lub 
gdy nie macie pewności, co należy zrobić. Porozmawiajcie z przełożonym, przedstawicielem działu kadr, 
specjalistą ds. zgodności lub skorzystajcie z pomocy naszego zespołu prawnego. Możecie również uzyskać 
pomoc lub zgłosić wątpliwości za pośrednictwem naszej infolinii ds. etyki (http://westport.ethicspoint.com)
(dostępne są numery międzynarodowe i formularz internetowy). 

Bądź co bądź Wasze działania bezpośrednio reprezentują naszą Firmę i mają moc wzmocnienia lub 
zniszczenia naszej reputacji. Każdy z nas ma na nią wpływ.

Pamiętajcie, że osiąganie naszych celów stanowi działanie zespołowe, ale zaczyna się od Was, co 
wymaga działania w zgodzie z Kodeksem i naszymi wartościami. Partnerstwa i relacje są ścieżkami, 
dzięki którym zyskujemy nowe możliwości i tworzymy wartości. Uczciwość korporacyjna, wiarygodność 
i nieustanne działanie z szacunkiem wobec innych stanowią podstawę naszych sukcesów. Bez względu 
na to, gdzie pracujecie i na jakich stanowiskach, jesteście ważnymi członkami zespołu Westport Fuel 
Systems oraz globalnej sieci. Dzięki uczciwemu i pełnemu szacunku podejściu do pracy wpływamy na 
sposób, w jaki zmienia się świat. 

Z poważaniem,

 

David M. Johnson, Director ejecutivo

http://westport.ethicspoint.com
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Każdego dnia staramy się udowadniać nasze 
zaangażowanie w zakresie uczciwości, 
szacunku i wytrwałości. Liczymy na to, że 
każdy pracownik i członek naszej globalnej 
sieci będzie budować relacje biznesowe i 
podejmować decyzje w sposób zgodny z 
naszymi wartościami.

Zobowiązanie do uczciwości:
Uczciwość korporacyjna, indywidualna 
odpowiedzialność i szacunek wobec innych 
stanowią podstawę naszych sukcesów.

Koncentracja na kliencie:
Partnerstwa i relacje są ścieżkami, dzięki 
którym zyskujemy nowe możliwości i tworzymy 
wartości. Nieustannie odpowiadamy na 
potrzeby naszych klientów, umożliwiając im 
szybkie reagowanie w obliczu możliwości 
składających się na ich sukcesy.

Doskonałość realizacji:
Nasze zaangażowanie w realizację i wyniki 
napędza nasze dążenie do doskonalenia 
się i innowacji. Inwestujemy w to, co 
robimy najlepiej, i napędzamy nasz rozwój, 
optymalizując wydajność w zakresie naszych 
procesów, miejsc pracy i łańcucha wartości.

Praca zespołowa i współpraca:
Oferujemy naszym pracownikom nowe 
możliwości poprzez wzbogaconą współpracę 
i partnerstwa, wykorzystywanie naszych 
różnorodnych globalnych doświadczeń oraz 
postrzeganie naszej firmy jako jedności — tak, 
jak to robią nasi interesariusze.

Zrównoważony rozwój:
Dokładamy wszelkich starań, aby sposób, w 
jaki prowadzimy działalność, miał pozytywny 
wpływ na naszych pracowników, środowisko i 
społeczności, w których pracujemy i żyjemy.

Wizja
Tworzenie lepszego świata dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom energetycznym. 

Misja 
Opracowywanie najnowocześniejszych i 
niskoemisyjnych układów paliwowych oraz 
komponentów zapewniających klientom 
atrakcyjne korzyści w zakresie ochrony 
środowiska, gospodarki i energii.

Wartości 
Uczciwość

We wszystkich interakcjach postępujemy w 
sposób przejrzysty, uczciwy i etyczny. Dążymy 
do tego, aby postępować właściwie i spełniać 
złożone obietnice.

Szacunek

Cenimy pracę zespołową i partnerstwa, 
które postrzegamy jako środek do osiągania 
lepszych wyników.

Wytrwałość

To udowodniona umiejętność 
konsekwentnego radzenia sobie z 
wyzwaniami i osiągania sukcesów.

Nasze wartości
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Wprowadzenie
CEL I INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy Kodeks postępowania odzwierciedla nasze zaangażowanie w 
kulturę szczerości, uczciwości i odpowiedzialności. Nie wystarczy nam 
wynajdywanie, projektowanie, produkowanie oraz dostarczanie rozwiązań 
— łączy nas zobowiązanie do wykonywania tych działań w sposób uczciwy.

Pracując wspólnie nad zrównoważoną przyszłością, liczymy na to, że 
każdy pracownik i członek naszej globalnej sieci będzie budować relacje 
biznesowe i podejmować decyzje biznesowe w sposób, który będzie 
zgodny z naszymi wartościami, oraz utrwalać naszą reputację jako firmy 
etycznej.

Nasz Kodeks postępowania (zwany dalej „Kodeksem”) jest 
najważniejszym punktem odniesienia w tym zakresie. Ma on na celu 
pomagać pracownikom w każdej lokalizacji i na każdym poziomie Firmy: 

• Przestrzegaj obowiązujących przepisów prawa, regulacji i polityk 
Firmy.

• Promuj uczciwość i najwyższe standardy etycznego postępowania. 

• Unikaj nawet pozorów niewłaściwego postępowania w ramach naszej  
ziałalności biznesowej.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW 
PRAWA I REGULACJI
Firma Westport Fuel Systems Inc. (zwana dalej „WFS” lub „Firma”) 
zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów prawa, zasad i 
regulacji mających zastosowanie do naszej działalności. Oprócz Kodeksu 
WFS dysponuje również innymi zasobami, które mogą Ci pomóc. Te 
dodatkowe zasoby przywołano w odpowiednich rozdziałach Kodeksu. 
Liczymy na to, że będziesz kierować się zdrowym rozsądkiem i szukać 
pomocy, gdy tylko będzie potrzebna.

Prowadzimy działalność w wielu krajach, więc ważne jest, abyśmy znali 
przepisy i zwyczaje, które mogą mieć zastosowanie w danym kraju 
kraju. Szanujemy standardy naszych klientów, partnerów biznesowych 
i współpracowników na całym świecie, ale wszyscy pracownicy muszą 
przestrzegać standardów i zasad zawartych w niniejszym Kodeksie 
oraz politykach naszej firmy. Jeśli którekolwiek z postanowień naszego 
Kodeksu jest sprzeczne z lokalnym prawem lub wymogiem, należy 
zwrócić się o pomoc do naszego zespołu prawnego (dane kontaktowe 
można znaleźć w sekcji Zasoby).

KODEKS POSTĘPO 
WANIA
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KOGO OBOWIĄZUJĄ POSTANOWIENIA 
NINIEJSZEGO KODEKSU
Wszyscy członkowie zespołu WFS, w tym pracownicy, zleceniobiorcy, kadra kierownicza i członkowie 
zarządu WFS oraz członkowie zarządów naszych podmiotów stowarzyszonych są zobowiązani do 
przeczytania, zrozumienia i potwierdzenia przestrzegania standardów i wymogów określonych w 
niniejszym Kodeksie.

Wszyscy członkowie naszej globalnej sieci, w tym konsultanci, agenci, dostawcy, spółki joint venture i  
członkowie zarządów niezależnych podmiotów stowarzyszonych oraz inne strony trzecie, stanowią 
rozszerzenie WFS. Oczekuje się, że pracując w naszym imieniu, będą działać zgodnie z duchem 
naszego Kodeksu, a także wszelkimi obowiązującymi postanowieniami umownymi. 

Jeśli nadzorujesz współpracę z partnerami biznesowymi, zleceniobiorcami lub pracownikami 
tymczasowymi, masz obowiązek przekazać im nasze standardy i upewnić się, że są one dla nich 
zrozumiałe. Jeśli partner biznesowy nie spełni naszych oczekiwań w zakresie etyki i zgodności z 
przepisami lub związanych z nimi zobowiązań umownych, może narazić nas na uszczerbek na 
reputacji i straty materialne, co może skutkować rozwiązaniem umowy.

Od spółek i partnerów joint venture oczekuje się posiadania własnych polityk, podobnych do 
niniejszego Kodeksu, a także procedur regulujących przestrzeganie tych polityk, które są zadowalające 
dla Firmy.

OBOWIĄZKI KAŻDEGO PRACOWNIKA 
Każdy z nas musi brać na siebie odpowiedzialność za postępowanie uczciwe i w dobrej wierze, nawet 
jeśli oznacza ono podejmowanie trudnych wyborów. WFS ufa, że:

• Działając w imieniu Firmy, będziesz prowadzić działalność w sposób profesjonalny, uczciwy i 
etyczny.

• Będziesz współtworzyć i podtrzymywać pełne szacunku, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. 
Takie, które jest wolne od dyskryminacji, zastraszania i nękania.

• Będziesz szanować prywatność pracowników. W tym prawo do traktowania danych osobowych jako 
poufnych.

• Będziesz znać postanowienia niniejszego Kodeksu i polityk WFS oraz przestrzegać ich. Zwróć 
szczególną uwagę na tematy, które są ważne w kontekście Twoich obowiązków zawodowych.

• Przechodź wszystkie wymagane szkolenia przeznaczone dla pracowników w odpowiednim 
czasie i bądź na bieżąco z aktualnymi standardami oraz oczekiwaniami. Bardzo ważne jest, aby 
ukończyć szkolenie w zakresie zgodności z przepisami i zachęcić innych do jego ukończenia. Jeśli 
ukończysz to szkolenie za kogoś innego lub ktoś ukończy je za Ciebie, zostaną podjęte działania 
dyscyplinarne, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.

• Zgłaszaj wątpliwości dotyczące możliwych naruszeń prawa, naszego Kodeksu lub naszych 
polityk przełożonemu, członkowi kadry kierowniczej lub innym osobom wymienionym w 
niniejszym Kodeksie. Jesteśmy firmą, która wspiera kulturę zgłaszania problemów bez obawy 
przed działaniami odwetowymi i negatywnymi konsekwencjami. Zachęcamy wszystkich naszych 
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pracowników, na każdym szczeblu, do zgłaszania wątpliwości i zabierania głosu. Zgłoszenia 
pomagają nam w szybkim rozwiązywaniu problemów i ciągłym doskonaleniu sposobu prowadzenia 
naszej działalności.

• Współpracuj i mów prawdę podczas dochodzenia lub audytu, nigdy nie fałszuj ani nie niszcz 
dokumentacji w reakcji na dochodzenie ani w przypadku, gdy dochodzenie jest dopiero planowane. 
Zapamiętaj, że pracujesz w firmie, która wspiera kulturę zgłaszania problemów bez obawy o działania 
odwetowe lub negatywne konsekwencje. Zachęcamy wszystkich naszych pracowników, na każdym 
szczeblu, do zgłaszania wątpliwości i zabierania głosu. Zgłoszenia pomagają nam w szybkim 
rozwiązywaniu problemów i ciągłym doskonaleniu sposobu prowadzenia naszej działalności.

Pamiętaj: Żaden powód, w tym chęć osiągnięcia celów biznesowych, nie powinien nigdy stanowić 
usprawiedliwienia dla naruszenia prawa, naszego Kodeksu lub naszych polityk. 

DATKOWE OBOWIĄZKI KIEROWNICTWA 
WYKONAWCZEGO I PRZEŁOŻONYCH 
Od kierownictwa wykonawczego i przełożonych WFS oczekuje się spełniania następujących 
dodatkowych obowiązków:

• Dawaj przykład innym. Od kierownictwa oczekuje się stosowania wysokich biznesowych 
standardów etycznych.

• Bądź źródłem pomocy dla innych. Bądź otwarty(-a) na komunikację z pracownikami i innymi 
partnerami biznesowymi dotyczącą tego, w jaki sposób nasz Kodeks i nasze polityki mają 
zastosowanie do ich codziennej pracy.

• Promuj szacunek i godność. Pomagaj tworzyć środowisko pracy, które szanuje każdą osobę 
i sprzyja otwartej komunikacji.

• Aktywnie dbaj o bezpieczeństwo pracowników. Promuj i podejmuj odpowiednie działania w 
celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.

• Wykorzystuj codzienne sytuacje. Szukaj okazji do omawiania i rozwiązywania problemów 
etycznych oraz trudnych sytuacji z innymi.

• Reaguj szybko i skutecznie. W przypadku zgłoszenia problemu dopilnuj, aby zostało 
potraktowane poważnie i z należytym szacunkiem dla wszystkich zaangażowanych osób.

• Miej świadomość ograniczeń swoich uprawnień. Nie podejmuj żadnych działań, które 
wykraczałyby poza Twoje uprawnienia. Jeśli nie masz pewności co do tego, co jest właściwe 
(a co nie), omów sprawę z przełożonym.

• Deleguj uprawnienia w sposób odpowiedzialny. Nigdy nie deleguj uprawnień żadnej osobie, 
która Twoim zdaniem może angażować się w działania niezgodne z prawem lub nieetyczne 
postępowanie.
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Pytania i odpowiedzi
Pracuję na stanowisku kierowniczym i nie mam pewności, jakie są moje obowiązki w przypadku 
zgłoszenia przez pracownika oskarżenia, szczególnie, gdy dotyczy lidera wyższego szczebla.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to niełatwa sytuacja, ale bez względu na to, kogo dotyczy zarzut, 
musisz go zgłosić. WFS oferuje kilka sposobów zgłaszania wątpliwości, w tym anonimowy, jeśli 
jest to dozwolone przez lokalne prawo. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie czujesz się swobodnie, 
zgłaszając problem konkretnej osobie, możesz porozmawiać z innym członkiem kadry kierowniczej 
lub skorzystać z innych zasobów wymienionych w naszym Kodeksie.  

Pytania i odpowiedzi
Zdarzyło mi się zaobserwować niewłaściwe postępowanie w obszarze, nad którym nie sprawuję 
kontroli. Czy mimo wszystko muszę zgłaszać taki problem?

Ponosisz głównie odpowiedzialność za pracowników i inne strony trzecie, którymi zarządzasz, 
jednak wszyscy pracownicy WFS są zobowiązani do zgłaszania przypadków niewłaściwego 
postępowania. Od Ciebie, lidera, oczekujemy proaktywnego działania. Najlepszym podejściem 
będzie rozmowa z kierownikiem, który nadzoruje dany obszar, jednak jeśli nie jest to możliwe lub 
skuteczne, należy skorzystać z innych zasobów opisanych w niniejszym Kodeksie.

WŁAŚCIWE WYBORY — WYTYCZNE 
DOTYCZĄCE PODEJMOWANIA 
ETYCZNYCH DECYZJI
Oczekujemy od Ciebie podejmowania etycznych decyzji, ale 
rozumiemy, że taki wybór nie zawsze jest łatwy. Mogą zdarzyć się 
sytuacje, w których będziesz odczuwać presję lub nie będziesz 
wiedzieć, co zrobić. Pamiętaj jednak, że nie musisz sobie z tym 
radzić samodzielnie. Dostępne są zasoby, które pomogą Ci podjąć 
właściwą decyzję.
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Musisz podjąć trudną decyzję 
Pomocne mogą okazać się następujące pytania: 
 

Jeszcze jedno...
Cenimy Twoje opinie. Jeśli masz sugestie dotyczące sposobów na ulepszenie Kodeksu, polityk 
lub zasobów bądź lepszego podejścia do konkretnego zagadnienia, przekaż je nam. Promowanie 
etycznego postępowania w WFS to obowiązek nas wszystkich. 

ZADAWANIE PYTAŃ I ZGŁASZANIE WĄTPLIWOŚCI 
— INFOLINIA DS. ETYKI
Jeśli zauważasz lub podejrzewasz jakiekolwiek naruszenie prawa, naszego Kodeksu lub naszych 
polityk albo masz pytanie, co należy zrobić, porozmawiaj z przełożonym. Każdy członek zespołu WFS i 
globalnej sieci jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu oraz ma obowiązek zgłaszania wszelkich 
wątpliwości lub podejrzeń naruszeń.

Polityka zgłaszania naruszeń ma na celu umożliwienie nam rozwiązywania problemów w Firmie bez 
obawy przed działaniami odwetowymi. Zwykle kwestie problematyczne najlepiej omówić z przełożonym 
lub kierownikiem, jednak jeśli nie czujesz się swobodnie, rozmawiając ze swoim kierownikiem, możesz 
skorzystać z innych pomocnych zasobów, na przykład skontaktować się z przedstawicielem lokalnego 
działu kadr, dowolnym pracownikiem zespołu prawnego i/lub naszym specjalistą ds. zgodności. Jeżeli 
nie wiesz, z kim się skontaktować, wyślij wiadomość na adres compliance@wfsinc.com. Jeśli nadal 
czujesz się niekomfortowo, rozmawiając o tych obawach, lub pozostają one nierozwiązane, możesz 
zgłosić je za pośrednictwem witryny internetowej Infolinii ds. etyki lub telefonicznie poprzez wybranie 
numeru infolinii ds. etyki. WFS dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby dopilnować, by Twoje 
wątpliwości zostały odpowiednio rozwiązane. Pamiętaj, że nie da się rozwiązać problemu, jeśli nie 
zostanie on zgłoszony..

Czy jest to zgodne z prawem?

Czy czułbym(-
abym) się 
komfortowo, gdyby 
mój kierownik i inni 
pracownicy WFS 
wiedzieli o mojej 
decyzji??

Czy jest to zgodne z naszym 
Kodeksem i naszymi wartościami?

Czy upublicznienie mojej decyzji 
lub moich działań wywołałoby 
dyskomfort? 

Jeśli odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi „tak”, 
wprowadzenie podjętej decyzji w życie prawdopodobnie 
jest bezpieczne, jednak jeśli odpowiedź na którekolwiek 
z powyższych pytań brzmi „nie” lub „nie mam pewności”, 
nie podejmuj działania i poproś o pomoc..
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Czego należy się spodziewać, korzystając z Infolinii ds. etyki?
Witryna internetowa Infolinii ds. etyki i linia telefoniczna są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu. Wyszkoleni specjaliści z niezależnej firmy zewnętrznej świadczącej usługi w zakresie 
zgodności z przepisami odbiorą telefon, udokumentują wątpliwości i przekażą pisemny raport do 
WFS w celu dalszego zbadania problemu. 
Kontaktując się z Infolinią ds. etyki, możesz zachować anonimowość, jeśli zezwala na to lokalne 
prawo. Wszystkie zgłoszenia będą traktowane poważnie, niezależnie od tego, czy zostaną 
przesłane anonimowo, czy też nie.
Po dokonaniu zgłoszenia otrzymasz numer identyfikacyjny, aby śledzić swoje zgłoszenie. 
Śledzenie zgłoszenia jest szczególnie ważne, jeśli zostało przesłane anonimowo, ponieważ 
możemy potrzebować dodatkowych informacji, aby przeprowadzić skuteczne dochodzenie. 
Numer identyfikacyjny umożliwi Ci również zapoznanie się z rozwiązaniem sprawy i pozwoli na 
poinformowanie Cię o wynikach dochodzenia.
Wszelkie zgłoszenia będą traktowane jako poufne przez wszystkie osoby zaangażowane w ich 
weryfikację i, jeśli będzie to konieczne, prowadzenie dochodzenia. 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE INFOLINII DS. ETYKI 
(DLA POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW)
Witryna internetowa — http://www.westport.ethicspoint.com

Adres e-mail: alert@wfsinc.com

Kraj Współdzielona/
Dedykowana

Numer Kod dostępu 
bezpośredniego

Argentyna Dedykowana 0-800-444-1993
Australia Dedykowana 1-800-339276
Kanada Dedykowana 855-227-0663
Kanada Współdzielona 855-350-9393
Chiny Dedykowana 4006002608
Chiny Współdzielona 10-800-120-1239
Chiny Współdzielona 10-800-712-1239
Anglia Współdzielona 0800-032-8483
Francja Współdzielona 0800-902500
Indie Dedykowana 855-227-0663 000-117
Włochy Współdzielona 800-786907
Holandia Współdzielona 0800-0226174
Polska Współdzielona 800-005103
Szwecja Współdzielona 020-79-8729
Stany Zjednoczone Dedykowana 855-227-0663
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Pytania i odpowiedzi
Co się stanie, jeśli ktoś nadużyje Infolinii ds. etyki, wykona anonimowy telefon i fałszywie oskarży 
kogoś o niewłaściwe postępowanie?

Z doświadczenia wiemy, że Infolinia ds. etyki jest rzadko wykorzystywana w złośliwych celach, 
jednak zapewniamy, że sprawdzamy wszystkie zgłoszenia, a każdy, kto wykorzysta infolinię 
ds. etyki w celu rozpowszechnienia fałszywych informacji lub gróźb wobec innych, a także z 
zamiarem nieuzasadnionego zniszczenia reputacji innej osoby, będzie podlegać postępowaniu 
dyscyplinarnemu. 

 Dowiedz się więcej
Często zadawane pytania  dotyczące Infolinii ds. etyki  
Polityka prywatności 
Polityka zgłaszania naruszeń
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POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH 
Nie będziemy tolerować żadnych działań odwetowych wobec pracowników, którzy w dobrej wierze 
zadają pytania, zgłaszają działania, które mogą być niezgodne z prawem, naszym Kodeksem lub 
naszymi politykami, albo pomagają w dochodzeniu w sprawie podejrzewanego naruszenia.

Zgłoszenie złożone „w dobrej wierze” oznacza składanie szczerych, kompletnych i dokładnych 
informacji, nawet jeśli okażą się one nieuzasadnione lub nieprawdziwe. 

Pytania i odpowiedzi
Podejrzewam, że w mojej jednostce biznesowej może mieć miejsce nieetyczne zachowanie ze 
strony mojego kierownika. Wiem, że należy zgłosić takie podejrzenia, i zastanawiam się nad 
skorzystaniem z Infolinii ds. etyki, ale obawiam się działań odwetowych.

Zachęcamy do zgłaszania niewłaściwego postępowania, a w Twoim przypadku skorzystanie 
z Infolinii ds. etyki jest dobrą opcją. Zbadamy Twoje podejrzenie i być może będziemy musieli 
skontaktować się z Tobą, aby uzyskać dodatkowe informacje. Jeśli uważasz, że po dokonaniu 
zgłoszenia doświadczasz jakichkolwiek działań odwetowych, zgłoś to. Zgłoszenia działań 
odwetowych traktujemy poważnie. Tego typu zgłoszenia są dokładnie badane, a jeśli okażą 
się prawdziwe, osoby podejmujące działania odwetowe zostaną poddane postępowaniu 
dyscyplinarnemu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DYSCYPLINA
Naruszenie przepisów prawa, naszego Kodeksu lub naszych polityk, a także zachęcanie innych do 
podobnych działań, wymaga od Firmy wzięcia za nie odpowiedzialności i naraża naszą reputację. Jeśli 
wystąpi problem w zakresie etyki lub zgodności z przepisami, zgłoś go, aby możliwe było opracowanie 
skutecznego rozwiązania. Należy również pamiętać, że naruszenie przepisów prawa lub regulacji może 
skutkować postępowaniem sądowym i karami, w tym, w niektórych okolicznościach, postępowaniem 
karnym. 
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Promowanie bezpiecznego i pełnego szacunku 

miejsca pracy 
RÓŻNORODNOŚĆ I 
INKLUZYWNOŚĆ, RÓWNE 
SZANSE ZATRUDNIENIA I BRAK 
DYSKRYMINACJI 
WFS łączy pracowników o różnym pochodzeniu, umiejętnościach i 
kulturach, tworząc zróżnicowane zespoły, które pozwalają nam osiągać 
coraz to lepsze wyniki. Przestrzegamy zasad dotyczących równego 
traktowania pracowników, a fundamentem naszego miejsca pracy jest 
wzajemne zaufanie, szacunek oraz troska o bezpieczeństwo i dobrobyt 
wszystkich.

Popieramy przepisy prawa zabraniające dyskryminacji ze względu 
na cechy chronione, takie jak rasa, kolor skóry, płeć, narodowość 
lub pochodzenie społeczne, pochodzenie etniczne, wiek, religia, 
niepełnosprawność, status weterana, stan cywilny, identyfikacja lub 
ekspresja płciowa, poglądy polityczne lub orientacja seksualna, a także 
oceniamy współpracowników, kandydatów i partnerów biznesowych na 
podstawie ich kwalifikacji, umiejętności i osiągnięć. 

Poszanowanie naszych wartości
• Traktuj innych z szacunkiem i profesjonalnie.

• Promuj różnorodność w zatrudnieniu i innych decyzjach dotyczących 
stosunku pracy.

• Nie dyskryminuj innych ze względu na jakiekolwiek inne cechy 
chronione przez prawo lub politykę Firmy.

• Jeśli zajmujesz stanowisko kierownicze, oceniaj innych w oparciu 
o ich wyniki. W swoich decyzjach unikaj kierowania się innymi 
aspektami.

Zachowaj czujność wobec
• Komentarzy, żartów lub materiałów, w tym wiadomości e-mail, które 

inni mogą uznać za obraźliwe.

• Nieuzasadnionych uprzedzeń — oceniając innych, używaj 
biektywnych, wymiernych standardów.

KODEKS POSTĘPO 
WANIA
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Pytania i odpowiedzi
Jeden z moich współpracowników wysyła wiadomości e-mail zawierające żarty i obraźliwe 
komentarze na temat niektórych narodowości. Sprawiają one, że czuję się niekomfortowo, ale nikt 
inny nie zgłaszał problemu. Co zrobić w takiej sytuacji?

Jeśli czujesz się z tym swobodnie, zachęcamy do porozmawiania ze współpracownikiem i 
zwrócenia mu uwagi, że tego typu wiadomości e-mail nie są właściwe. Jeśli po rozmowie ze 
współpracownikiem jego zachowanie nie ulegnie zmianie lub jeśli nie czujesz się swobodnie, 
aby odbyć tego typu rozmowę, powiadom swojego przełożonego lub przedstawiciela działu 
kadr. Wysyłanie tego rodzaju żartów narusza nasze wartości, jak również nasze polityki 
dotyczące korzystania z poczty e-mail oraz nasze standardy dotyczące różnorodności, nękania i 
dyskryminacji. Nie robiąc nic, tolerujesz dyskryminację i utrwalasz przekonania mogące poważnie 
osłabić morale zespołu, którego stworzenie wymagało od wszystkich ciężkiej pracy.

WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ
Szanujemy prawa wszystkich pracowników do tworzenia i wstępowania do stowarzyszeń 
reprezentujących interesy pracowników, do organizowania się i do prowadzenia negocjacji w 
ramach układów zbiorowych albo indywidualnie. Szanujemy również decyzję każdego pracownika o 
niewstąpieniu do związku zawodowego.

Dla Ciebie oznacza to, że możesz zwrócić się o poradę i wsparcie w zakresie wszelkich pytań 
dotyczących zatrudnienia do sformalizowanych związków zawodowych i organizacji przedstawicielskich 
pracowników. Przełożonym nie wolno wywierać wpływu na decyzje pracowników dotyczące 
przedstawicielstwa związkowego ani członkostwa w związku zawodowym.

CZAS PRACY I WYNAGRODZENIE
Przestrzegamy obowiązujących przepisów i umów dotyczących czasu pracy i odpoczynku oraz 
wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych.

Dla Ciebie oznacza to, warunki Twojego zatrudnienia, w tym Twoje prawa i obowiązki, powinny zostać 
wyraźnie określone. Twój czas pracy nie powinien przekraczać dopuszczalnego maksimum i powinien 
uwzględniać czas wolny na odpowiedni odpoczynek oraz płatne dni wolne od pracy lub urlopy. Warunki 
Twojego zatrudnienia i wynagrodzenie powinny być zgodne z obowiązującymi wymogami dotyczącymi 
minimalnego wynagrodzenia i innymi wymogami prawnymi, w tym układami zbiorowymi pracy.

MIEJSCE PRACY WOLNE OD NĘKANIA
Wszyscy mamy prawo do pracy w środowisku wolnym od zastraszania, nękania i nadużyć.

Słowne lub fizyczne nękanie innego pracownika, które zakłóca pracę zespołu lub tworzy zastraszające, 
obraźliwe, naruszające warunki lub wrogie środowisko pracy, jest zabronione.
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Poszanowanie naszych wartości
• Sprzeciwiaj się, gdy zachowanie współpracownika sprawia, że Ty lub inne osoby czujecie się 

niekomfortowo.
• Nigdy nie toleruj molestowania seksualnego, w tym próśb o przysługi seksualne lub inne niechciane 

zachowania o charakterze seksualnym w formie werbalnej lub fizycznej.
• Wykazuj profesjonalizm. Nie odwiedzaj niewłaściwych stron internetowych ani nie wyświetlaj zdjęć 

o charakterze seksualnym lub obraźliwym.
• Promuj zachowania zgodne z politykami mającymi na celu tworzenie bezpiecznej, etycznej i 

profesjonalnej firmy WFS.
• Zgłaszaj wszystkie przypadki nękania i zastraszania, które mogą narazić na szwank naszą 

zdolność do współpracy i produktywnego wykonywania obowiązków.

Zachowaj czujność wobec
• Niepożądanych uwag, gestów lub kontaktów fizycznych.
• Rozsyłania zdjęć lub innych materiałów o charakterze seksualnym bądź obraźliwym.
• Dowcipów lub komentarzy o charakterze seksualnym lub obraźliwym (bezpośrednio lub w 

podtekście) i napastliwym.
• Nadużyć słownych, gróźb lub żartów o charakterze kpiarskim.
• Uwag o charakterze groźby, obscenicznych rozmów telefonicznych, prześladowania lub innych form nękania.

Molestowanie seksualne...
Jest to powszechna forma nękania, która zwykle występuje, gdy:
• Niepożądane działania, takie jak zaproszenie na randkę, prośby o przysługi seksualne lub 

inne podobne zachowania o charakterze seksualnym, stanowią warunek zatrudnienia lub są 
wykorzystywane jako podstawa do decyzji o zatrudnieniu.

• Niepożądane zaloty o charakterze seksualnym, obraźliwe żarty lub inne obraźliwe werbalne 
albo fizyczne zachowania o charakterze seksualnym tworzą zastraszające, obraźliwe lub 
wrogie warunki pracy.

Pytania i odpowiedzi
Podczas podróży służbowej współpracownik wielokrotnie zapraszał mnie na drinka i komentował 
mój wygląd, co wywoływało u mnie dyskomfort. Prośby o zaprzestanie nie przyniosły skutku. 
Opisana sytuacja nie miała miejsca w biurze i zdarzyła się po godzinach pracy, dlatego nie mam 
pewności, co należy wówczas zrobić. Czy to było molestowanie?

Tak. Tego rodzaju postępowanie nie jest tolerowane nie tylko w godzinach pracy, ale we wszystkich 
sytuacjach związanych z pracą, w tym podczas podróży służbowych. Należy poinformować 
współpracownika, że takie działania są nieodpowiednie i muszą zostać zaprzestane, a w 
przypadku ich kontynuacji należy zgłosić problem. 

 Dowiedz się więcej
Polityka różnorodności 
Polityka pełnego szacunku miejsca pracy
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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy jest integralną częścią wszystkich naszych działań. 
Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Każdy z nas jest odpowiedzialny za działanie w sposób bezpieczny dla siebie i innych.

Nasz cel, jakim jest zapewnienie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, możemy osiągnąć tylko 
poprzez aktywny udział i wsparcie wszystkich w tym zakresie. Należy niezwłocznie zgłaszać sytuacje, 
które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska. Wszystkie zgłoszenia 
można składać bez obawy o działania odwetowe. 

Poszanowanie naszych wartości
• Przestrzegaj zasad oraz praktyk bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają zastosowanie do 

Twojej pracy i obiektu, w którym pracujesz.
• Należy niezwłocznie powiadomić kierownika o wszelkich niebezpiecznych urządzeniach lub 

sytuacjach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa albo spowodować 
szkody dla środowiska. Jako pracownik masz prawo i obowiązek natychmiastowego przerwania 
pracy, jeśli uważasz, że zagrożone jest Twoje bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo innych osób.

• Utrzymuj czyste i bezpieczne środowisko pracy, usuwając z miejsc pracy, korytarzy i innych 
lokalizacji przeszkody, przewody i inne potencjalne zagrożenia.

Zachowaj czujność wobec
• Niebezpiecznych praktyk lub warunków pracy.
• Nieegzekwowania standardów bezpieczeństwa, takich jak procedury wchodzenia do obiektu i 

protokoły dotyczące haseł..

Nadużywania alkoholu i substancji odurzających
Podczas pracy lub w ramach działalności Firmy:
– Należy być zawsze gotowym do wykonywania obowiązków służbowych. Nie wolno pozwolić na 
żadną formę braku pełnej świadomości.
– Nie używaj, nie posiadaj ani nie bądź pod wpływem nielegalnych narkotyków lub jakichkolwiek 
substancji, które mogłyby zakłócać bezpieczne i efektywne środowisko pracy lub zaszkodzić  
reputacji Firmy.
Przemoc w miejscu pracy
W firmie WFS nie ma miejsca na żadnego rodzaju przemoc. Nie będziemy tolerować:
 – Zastraszania, gróźb lub wrogiego zachowania.
– Celowego powodowania urazu ciała innej osoby.
– Aktów wandalizmu, podpalenia, sabotażu lub innych działań przestępczych.
– Wnoszenia broni na teren Firmy, chyba że masz odpowiednie upoważnienie.
– Celowego niszczenia mienia innej osoby lub agresywnych działań, które powodują u innych 
strach przed obrażeniami.
– Gróźb, zastraszania lub zmuszania innych do przebywania na terenie firmy lub poza nim — w 
dowolnym czasie i w dowolnym celu.



INC .  KODEKS POSTĘPOWANIA    W E S T P O RT F U E L S Y S T E M S I N C.15 WER 01 .3  -  STYCZEŃ 2022  R .

Pytania i odpowiedzi
W moim środowisku pracy zauważyłem praktyki, które nie wydają się bezpieczne. Z kim mogę 
porozmawiać? Jestem nowym pracownikiem i nie chcę, aby uznano mnie za osobę stwarzającą 
problemy

Omów swoje wątpliwości z przełożonym lub przedstawicielem działu kadr. Praktyki te mogą mieć 
słuszne uzasadnienie, ale należy pamiętać, że zgłaszanie obaw dotyczących bezpieczeństwa nie 
czyni Cię osobą szukającą problemów, gdyż odpowiedzialny pracownik dba o bezpieczeństwo 
innych osób.
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Postępowanie zgodne z literą i 

duchem prawa
Jako członek zespołu WFS i globalnej sieci zobowiązujesz się do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i 
regulacji w każdej jurysdykcji, w której prowadzimy działalność. Jeśli 
masz podejrzenia, że występuje konflikt lub doszło do naruszenia 
takich przepisów, zasad lub regulacji, albo masz inne wątpliwości 
co do stosowania jakichkolwiek wymogów prawnych, zgłoś swoje 
wątpliwości do kierownictwa wyższego szczebla lub zespołu prawnego. 
Nieznajomość prawa nie jest wymówką. Musimy starać się unikać 
zachowań, które mogą być interpretowane jako naruszające przepisy 
prawa regulujące działalność Firmy w każdej jurysdykcji.

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE 
AUDYTÓW I DOCHODZEŃ  
Każdy z nas ma obowiązek pełnej współpracy w ramach wewnętrznych 
i zewnętrznych dochodzeń i audytów prowadzonych przez naszą Firmę. 
Od pracowników oczekuje się pełnej współpracy i pewności, że wszelkie 
podawane informacje są prawdziwe, dokładne i kompletne.

Ponadto w trakcie prowadzenia działalności biznesowej możesz 
otrzymywać zapytania lub prośby od funkcjonariuszy publicznych. Jeśli 
dowiesz się o potencjalnym dochodzeniu organu władzy, niezwłocznie 
powiadom przełożonego i nasz zespół prawny przed podjęciem lub 
obiecaniem jakichkolwiek działań. Jeśli odpowiadasz na zapytania lub 
prośby organów władzy, masz ten sam obowiązek pełnej współpracy i 
przekazywania prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji. 

Zachowaj czujność wobec
• Sfałszowanych informacji. Nigdy nie niszcz, nie modyfikuj ani nie 

ukrywaj żadnych dokumentów w oczekiwaniu lub w reakcji na prośbę 
o ich przedstawienie. Jeśli dokument zawiera niedokładne lub 
nieprawidłowe informacje, skontaktuj się z przełożonym i zespołem 
prawnym, aby uzyskać wskazówki przed udzieleniem odpowiedzi na 
prośbę o przedstawienie dokumentów.

• Wywierania nieodpowiedniego wpływu. Nie wolno nadużywać 
wpływów ani próbować wpływać na inne osoby w celu przekazania 
niekompletnych, fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń 
Firmie lub państwowym organom dochodzeniowym.

KODEKS 
POSTĘPOWANIA
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PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI I ŁAPOWNICTWU
Uważamy, że wszelkie formy łapownictwa i innych praktyk korupcyjnych są niewłaściwym sposobem 
prowadzenia działalności, niezależnie od lokalnych zwyczajów. Firma WFS zobowiązuje się do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych.

Nie wręczamy łapówek, nie udzielamy nielegalnych prowizji ani nie dokonujemy nielegalnych płatności 
przyspieszających tok spraw w żadnym momencie i z jakiegokolwiek powodu. Dotyczy to w równym 
stopniu także każdej osoby lub firmy reprezentującej WFS. Ważnym wyjątkiem jest sytuacja, w której 
potencjalnie niewłaściwa płatność jest niezbędna do ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa pracownika 
lub innej osoby. W takiej sytuacji należy niezwłocznie dokonać płatności i jak najszybciej zgłosić 
sytuację przełożonemu, zespołowi prawnemu oraz naszemu specjaliście ds. zgodności. 

Najważniejsze definicje 
Łapownictwo oznacza proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie korzyści majątkowych w celu 
uzyskania przewagi biznesowej, finansowej lub handlowej.

Korupcja to nadużywanie władzy w celu uzyskania prywatnych korzyści; nieuczciwe lub fałszywe 
postępowanie osób sprawujących władzę, które zazwyczaj obejmuje łapownictwo.

Płatności przyspieszające tok spraw to płatności zazwyczaj (choć nie zawsze) na 
rzecz funkcjonariusza publicznego, które mają na celu zachęcenie do wykonywania lub 
powstrzymywania się od wykonywania jego obowiązków, co skutkuje korzyściami ekonomicznymi 
lub uzyskaniem przewagi dla Firmy.

Podmioty zewnętrzne powinny mieć świadomość, że muszą prowadzić działalność w ścisłej zgodności 
z naszymi standardami i prowadzić dokładną dokumentację wszystkich transakcji. Szczególnie ważne 
jest, abyśmy dokładali należytej staranności i uważnie sprawdzali oraz monitorowali firmy zewnętrzne 
działające w naszym imieniu, szczególnie w krajach o wysokim wskaźniku korupcji oraz w sytuacjach, 
w których sygnały ostrzegawcze wskazują na konieczność przeprowadzenia dalszej weryfikacji przed 
ich zaangażowaniem. 

Poszanowanie naszych wartości
• Nie wolno wręczać korzyści majątkowych niezgodnie z naszymi politykami, lokalnymi przepisami 

prawa i regulacjami, funkcjonariuszom publicznym, czy to bezpośrednio, czy za pośrednictwem 
strony trzeciej. Jeśli nie masz pewności co do wymogów, w tym tych zawartych w przepisach 
prawa miejscowego, najbezpieczniejszym sposobem postępowania jest powstrzymanie się od 
przekazywania jakichkolwiek korzyści majątkowych.

• Należy zapoznać się ze standardami określonymi w przepisach antykorupcyjnych, które dotyczą 
WFS i Twojej roli.

•  Należy dokładnie i w pełni rejestrować wszystkie płatności na rzecz stron trzecich.

Zachowaj czujność wobec
• Domniemanych naruszeń przepisów antykorupcyjnych przez naszych partnerów biznesowych.
• Agentów, którzy nie chcą, aby wszystkie warunki ich współpracy z WFS były wyraźnie
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Pytania i odpowiedzi
Współpracuję z zagranicznym agentem w ramach działalności WFS w innym kraju. Podejrzewam, 
że część otrzymywanych przez niego pieniędzy jest wykorzystywana do dokonywania płatności lub 
wręczania łapówek funkcjonariuszom publicznym. Co zrobić w takiej sytuacji?

Sprawę należy zgłosić specjaliście ds. zgodności w celu przeprowadzenia dochodzenia. Jeśli 
ma miejsce łapownictwo, a my nie podejmiemy działań, odpowiedzialność z tego tytułu może 
grozić zarówno Tobie osobiście, jak i Firmie. Chociaż badanie tego rodzaju spraw w niektórych 
krajach może być trudne, każdy agent współpracujący z nami powinien wiedzieć o konieczności 
stosowania tych środków. Przypominanie naszym przedstawicielom o niniejszej polityce jest ważne 
i właściwe. 

 Dowiedz się więcej
Zasady przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

PRZEPISY ANTYMONOPOLOWE I UCZCIWA KONKURENCJA
Wierzymy w wolną i otwartą konkurencję i nigdy nie angażujemy się w niewłaściwe praktyki, które 
mogą ją ograniczać. Nigdy nie staramy się uzyskać przewagi konkurencyjnej poprzez nieetyczne lub 
nielegalne praktyki biznesowe.

Przestrzeganie prawa 
Przepisy antymonopolowe i dotyczące konkurencji są złożone, a wymogi w zakresie zgodności 
mogą różnić się w zależności od zaistniałych okoliczności, jednak, ogólnie rzecz biorąc, poniższe 
działania można uznać za sygnały ostrzegawcze i należy ich unikać, a w razie wykrycia zgłosić 
zespołowi prawnemu.

• Udostępnianie wrażliwych informacji dotyczących naszej firmy konkurentowi lub potencjalnemu 
konkurentowi, chyba że zastosowano odpowiednie środki bezpieczeństwa i uzyskano zgodę 
kierownictwa wykonawczego.

• Dzielenie się z konkurencją poufnymi informacjami dotyczącymi partnerów biznesowych lub 
innych stron trzecich.

• Próby uzyskania niepublicznych informacji o konkurencji od nowych pracowników lub 
kandydatów.

• Dyskredytowanie konkurencji lub ich produktów.

Podczas gromadzenia informacji biznesowych pracownicy WFS i inne osoby pracujące w naszym 
imieniu muszą zawsze przestrzegać najwyższych standardów etycznych. Nie wolno angażować się w 
działania mające na celu oszustwo, kłamstwo lub wprowadzenie w błąd w celu uzyskania informacji ani 
używać inwazyjnej technologii do „szpiegowania” innych. Chociaż WFS zatrudnia byłych pracowników 
konkurencji, uznajemy i szanujemy zobowiązania tych pracowników do niewykorzystywania lub 
nieujawniania informacji poufnych dotyczących ich poprzednich pracodawców.
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Poszanowanie naszych wartości
• Nie wolno zawierać umów z konkurentami lub innymi podmiotami w celu angażowania się w 

jakiekolwiek działania antykonkurencyjne, w tym ustalanie cen lub podział klientów, dostawców 
albo rynków.

• Nie wolno prowadzić rozmów z konkurentami ani potencjalnymi konkurentami na temat informacji 
wrażliwych, chyba że zastosowane zostały odpowiednie środki bezpieczeństwa i uzyskano zgodę 
kierownictwa wykonawczego.

 Zachowaj czujność wobec
• Zmowy — firmy potajemnie komunikują się lub uzgadniają sposób konkurowania. Zmowa może 

obejmować porozumienia lub wymianę informacji na temat cen, warunków, wynagrodzeń lub 
podziału rynków.

• Zmowy przetargowej — konkurenci lub dostawcy usług manipulują przetargami, co ogranicza 
uczciwą konkurencję. Zmowa przetargowa może obejmować porównywanie ofert, zgodę na 
odstąpienie od złożenia oferty lub świadome składanie niekonkurencyjnych ofert.

• Sprzedaż wiązana — firma o mocnej pozycji na rynku zmusza klientów do wyrażenia zgody na 
usługi lub produkty, których nie chcą lub nie potrzebują.

• Zaniżanie cen — firma o mocnej pozycji na rynku sprzedaje usługę poniżej kosztów w celu 
wyeliminowania konkurencji lub wyrządzenia szkody konkurentowi z zamiarem późniejszego 
odzyskania utraconych przychodów poprzez podniesienie cen po wyeliminowaniu lub wyrządzeniu 
szkody konkurentowi.

Pytania i odpowiedzi
Otrzymałem informacje wrażliwe dotyczące cen od jednego z naszych konkurentów. Co zrobić w 
takiej sytuacji?

Gdy zorientujesz się, że treść dokumentu zawiera informacje wrażliwe, zakończ jego przeglądanie 
i w żadnym wypadku nie wykorzystuj pozyskanych informacji. Przed podjęciem jakichkolwiek 
dalszych działań niezwłocznie skontaktuj się ze specjalistą ds. zgodności. Ważne jest, aby od 
momentu otrzymania takich informacji postępować zgodnie z przepisami antymonopolowymi, i 
podkreślić, że oczekujemy tego samego od innych. Wymaga to podjęcia odpowiednich działań 
dopasowanych do konkretnego przypadku, które mogą obejmować poinformowanie konkurenta o 
zaistniałej sytuacji.

WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI POUFNYCH W 
OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI
W trakcie pracy możemy uzyskać dostęp do pewnych informacji poufnych dotyczących firmy WFS lub 
innych spółek notowanych na giełdzie. Obracanie papierami wartościowymi w przypadku posiadania 
istotnych informacji niepublicznych lub ujawnianie takich informacji innym osobom, które następnie 
biorą udział w transakcjach („dawanie cynku”), jest zakazane na mocy różnych przepisów prawa.

Informacje poufne to rodzaj informacji, które rozsądny inwestor wziąłby pod uwagę przy podejmowaniu 
decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Oto kilka przykładów informacji o firmie, które 
mogą być istotne:
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• Proponowane przejęcie lub sprzedaż.
• Znaczna ekspansja lub ograniczenie działalności.
• Znaczący rozwój produktu lub ważne informacje na jego temat.
• Znaczące zmiany w kierownictwie lub działalności.
• Zmiany w kierunku strategicznym, w tym wejście na nowe rynki.

Pracownicy WFS i inne osoby pracujące w naszym imieniu nie mogą wykorzystywać żadnych 
możliwości do pozyskania korzyści finansowych w wyniku posiadania informacji poufnych podczas 
pracy w charakterze pracownika lub zleceniobiorcy WFS. Zakaz ten obejmuje obrót akcjami WFS oraz 
jakimikolwiek innymi papierami wartościowymi firmy. Zgodnie z prawem żadna osoba ani podmiot nie 
może obracać papierami wartościowymi WFS ani żadnej innej spółki, jeśli posiada istotne informacje 
poufne na temat tej spółki, które mogłyby w przypadku ujawnienia wpłynąć na cenę rynkową tych 
papierów wartościowych. Nie wolno ujawniać takich informacji osobom niebędącym pracownikami 
firmy, w tym członkom rodziny i znajomym. Takie działania stanowią bardzo poważne wykroczenia i 
każdy, kto wejdzie w posiadanie informacji o wycieku informacji poufnych, musi niezwłocznie zgłosić 
to specjaliście ds. zgodności. Przepisy dotyczące papierów wartościowych i inne przepisy prawa 
obowiązujące w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i różnych innych jurysdykcjach przewidują karę 
pozbawienia wolności i wysokie grzywny w przypadku naruszenia tych zasad.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego, czy informacje są istotne lub czy zostały podane do 
wiadomości publicznej, należy skonsultować się z działem ds. relacji z inwestorami (patrz sekcja Zasoby).

Poszanowanie naszych wartości
• Nie kupuj ani nie sprzedawaj papierów wartościowych żadnej spółki, jeśli masz istotne informacje 

niepubliczne na jej temat.
• Nie przekazuj istotnych informacji niepublicznych osobom trzecim.

Zachowaj czujność wobec
• Próśb znajomych lub rodziny dotyczących ujawnienia informacji na temat WFS lub firm, z którymi 

współpracujemy. Nawet nieformalne rozmowy mogą być postrzegane jako „dawanie cynku”, a więc 
nielegalne ujawnianie informacji wewnętrznych.

• Przekazywanie informacji poufnych. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku pracy z 
informacjami poufnymi i pilnuj, aby nie udostępniać ich nikomu, celowo ani przypadkowo. 

 Dowiedz się więcej
Polityka przeciwdziałania hedgingowi i stosowaniu systemów typu clawback  
Polityka ujawniania informacji 
Polityka dotycząca wykorzystywania informacji niepublicznych w obrocie papierami wartościowymi

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY
Pranie pieniędzy to globalny problem o dalekosiężnych i poważnych konsekwencjach. Jest to proces 
przekształcania nielegalnych wpływów w taki sposób, aby wyglądały na legalne, który nie ogranicza się 
do transakcji gotówkowych. Udział w takich działaniach podważa uczciwość Firmy, szkodzi jej reputacji 
i może narazić Firmę oraz zaangażowane osoby na poważne sankcje. Wszelkie podejrzane transakcje 
finansowe i działania należy zgłaszać specjaliście ds. zgodności oraz, w razie potrzeby, odpowiednim 
organom państwowym.Importaciones, exportaciones y comercio internacional
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IMPORT, EKSPORT I HANDEL GLOBALNY 
WFS prowadzi międzynarodową działalność, która obsługuje rosnącą globalną bazę klientów. Aby 
utrzymać i rozwijać naszą globalną pozycję, wszyscy pracownicy, kierownicy i dyrektorzy muszą 
ściśle przestrzegać nie tylko przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, które regulują import, eksport i 
reeksport naszych produktów, ale także przepisów prawa innych krajów, w których nasze produkty są 
wytwarzane, naprawiane lub wykorzystywane. Każde naruszenie tych przepisów, nawet z powodu ich 
nieznajomości, może mieć szkodliwy i długotrwały wpływ na naszą działalność.

Pilnuj, aby ściśle współpracować z dostawcami surowców, części i komponentów, oraz zgłaszaj 
przypadki zauważenia lub podejrzenia naruszeń przepisów nakazujących pozyskiwanie minerałów z 
regionów nieobjętych konfliktami. 

Przepisy antybojkotowe
Podlegamy przepisom antybojkotowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych, które 
wymagają od nas odmowy udziału w bojkotach krajów, na które Stany Zjednoczone nie nałożyły 
sankcji. Niezwłocznie zgłaszamy wszelkie prośby o dołączenie do bojkotu, wsparcie lub 
przekazanie informacji dotyczących bojkotu krajów niesankcjonowanych przez Stany Zjednoczone. 

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa wymaga między innymi zwracania szczególnej uwagi 
na międzynarodowe sankcje handlowe, kontrole i embarga. W niektórych przypadkach przestrzeganie 
tych sankcji, kontroli i embarg może wymagać podjęcia przez poszczególne działy WFS dodatkowych działań.

Na przykład: 

• Jeśli odpowiadasz za eksport WFS, przed eksportem musisz sprawdzić klasyfikację eksportową 
produktu, oprogramowania lub technologii, aby ustalić, czy wymagane jest specjalne upoważnienie.

• Należy sprawdzić transakcje pod kątem wszystkich obowiązujących zasad, które ograniczają 
transakcje z krajami i osobami objętymi sankcjami oraz zakazują wybranych zastosowań 
końcowych, a także postępować zgodnie z procedurami WFS, które zostały wdrożone w celu 
przeprowadzenia takiej weryfikacji.

• Należy weryfikować partnerów biznesowych, dostawców i podmioty zaangażowane w transakcje 
międzynarodowe w zakresie umieszczenia ich na listach obserwacyjnych wydanych przez organy 
rządowe oraz przestrzegać wszelkich procedur WFS wdrożonych w celu przeprowadzenia takiej weryfikacji.

Wszyscy pracownicy, dyrektorzy, kierownicy i konsultanci WFS muszą spełniać wymagania określone w 
naszym podręczniku analizy due diligence w celu zapewnienia, że w odpowiedni sposób sprawdziliśmy 
partnerów biznesowych i potencjalnych partnerów biznesowych, jak również jurysdykcję, w której ci 
partnerzy biznesowi prowadzą działalność.  W szczególności, poza rozmaitymi kwestiami finansowymi, 
prawnymi i politycznymi związanymi ze współpracą z danym partnerem, niektórzy nasi pracownicy albo 
konsultanci mogą być objęci zakazem albo ograniczeniem nawiązywania współpracy z podmiotami lub w 
jurysdykcjach, które są objęte sankcjami.  Ważne jest, aby te ograniczenia zostały zidentyfikowane w toku 
procesu analizy due diligence określonego w naszym podręczniku i aby zostały zastosowane odpowiednie 
procesy zgodne z zaleceniami specjalisty ds. zgodności i zespołu prawnego, tak aby zapewnić zgodność z 
przepisami dotyczącymi sankcji na całym świecie.  
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Poszanowanie naszych wartości
• Uzyskaj wszystkie niezbędne pozwolenia przed eksportem lub reeksportem produktów, usług lub 

technologii.
• Zapewniaj pełne, dokładne i szczegółowe informacje dotyczące każdego importowanego produktu, 

w tym dotyczące miejsca jego produkcji i kosztów całkowitych.
• Wszelkie pytania dotyczące importu lub eksportu naszych produktów, części lub technologii należy 

kierować do zespołu prawnego.

Zachowaj czujność wobec
• Przekazywania danych technicznych i technologii osobie znajdującej się w innym kraju, np. poprzez 

pocztę elektroniczną, rozmowy, spotkania lub dostęp do baz danych. Ograniczenie to dotyczy 
również udostępniania informacji współpracownikom oraz osobom niebędącym pracownikami.

• Zagranicznego transportu aktywów Firmy korzystających z określonych technologii (np. komputer, 
który pracownik zabiera na podróż służbową).

Pytania i odpowiedzi Moja praca wiąże się z regularnymi kontaktami z urzędnikami 
celnymi. W związku z tym rutynowo otrzymuję prośby o przekazywanie służbom celnym informacji 
na temat importu i eksportu. Czy naprawdę niezbędny jest kontakt z zespołem prawnym przed 
każdym przekazaniem informacji   

W tym przypadku odpowiednim podejściem byłoby omówienie z zespołem prawnym najczęstszych 
typów próśb, które Twój dział otrzymuje od urzędu celnego. Zrozumienie tych próśb może pozwolić 
na ich rozpatrzenie bez weryfikacji prawnej. Nietypowe wnioski nadal będą wymagać weryfikacji 
przez zespół prawny w celu dopilnowania, że zapewniasz pełne, dokładnie i zgodnie z prawem 
informacje. 

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA
Masz prawo dobrowolnie uczestniczyć w procesach politycznych, w tym przekazywać osobiste 
darowizny na cele polityczne. Należy jednak zawsze wyraźnie zaznaczać, że osobiste poglądy 
i działania nie są poglądami WFS, i nigdy nie wolno wykorzystywać funduszy Firmy do celów 
politycznych bez odpowiedniego upoważnienia.

Poszanowanie naszych wartości
• Dopilnuj, aby Twoje osobiste poglądy i działania polityczne nie były postrzegane jako poglądy i 

działania Firmy.
• Nie wykorzystuj zasobów ani obiektów Firmy do wspierania własnej działalności politycznej.

Zachowaj czujność wobec
• Lobbingu. Interakcje z funkcjonariuszami publicznymi lub organami regulacyjnymi, które mogą być 

postrzegane jako lobbing, muszą być omawiane z wyprzedzeniem i koordynowane z działem ds. 
relacji z władzami, przy wsparciu zespołu prawnego.

• Wywierania presji. Nigdy nie wywieraj bezpośredniej ani pośredniej presji na innego pracownika, aby 
uczestniczyły, wspierał lub sprzeciwiał się jakiemukolwiek kandydatowi politycznemu lub partii politycznej.

• Niewłaściwego wpływu. Unikaj nawet pozorów przekazywania darowizn na cele polityczne, które 
sugerowałyby chęć uzyskania przychylności lub próbę wywarcia niewłaściwego wpływu.
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• Konfliktów interesów. Zajmowanie stanowiska politycznego lub kandydowanie na urząd polityczny 
nie może powodować ani sugerować konfliktu interesów z obowiązkami wykonywanymi w WFS.

Pytania i odpowiedzi Chcę zaprosić osobę wybraną na stanowisko funkcjonariusza 
publicznego do wygłoszenia przemówienia na nadchodzącym wydarzeniu firmowym. Czy 
stanowiłoby to problem?  

Przed zaproszeniem osoby wybranej na lub zajmującej stanowisko funkcjonariusza publicznego 
na wydarzenie firmowe należy uzyskać zgodę działu ds. relacji z władzami i specjalisty ds. 
zgodności. Jeśli osoba zaproszona jest w trakcie ubiegania się o reelekcję, wydarzenie firmowe 
może sugerować wsparcie jej kampanii. W zależności od lokalnych przepisów wszelkie posiłki, 
napoje lub transport zapewnione zaproszonemu gościowi mogą zostać uznane za prezent. W 
większości przypadków takie wystąpienie będzie objęte ograniczeniami i wymogiem sporządzenia 
sprawozdania.

 Dowiedz się więcej
Polityka dotycząca kontaktów z urzędnikami państwowymi



W E S T P O RT F U E L S Y S T E M S I N C.    INC .  KODEKS POSTĘPOWANIA 24WER 01 .3  -  STYCZEŃ 2022  R .

Działanie 

na rzecz innych
SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY 
BIZNES
Wierzymy w pozytywny wpływ na życie oraz zdrowie ludzi i 
społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Promujemy i wspieramy 
różnorodne działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu 
oraz zachęcamy do nich. Zachęcamy do angażowania się w wiele 
inicjatyw, które wspieramy.

Zachęcamy również do wywierania pozytywnego wpływu na poziomie 
indywidualnym, jednak prosimy o podejmowanie tych działań w czasie 
wolnym od pracy i na własny koszt, a także dopilnowanie, by były one 
zgodne z prawem i naszymi politykami. Jeśli nie otrzymałeś(-aś) zgody 
z odpowiednim wyprzedzeniem, nie używaj funduszy, aktywów ani 
nazwy WFS do wspierania swoich indywidualnych działań w ramach 
wolontariatu. 

PRAWA CZŁOWIEKA
WFS szanuje uznawane na całym świecie prawa człowieka. WFS 
uznaje, że wszystkie prawa człowieka są powszechne, niepodzielne, 
współzależne, wzajemnie powiązane, niezbywalne, równe i 
niedyskryminujące. Prowadzimy działalność z poszanowaniem praw 
człowieka i godności wszystkich ludzi.

NORMY PRACY
WFS szanuje uznawane na całym świecie normy pracy. WFS 
sprzeciwia się stosowaniu wszelkich form pracy przymusowej, 
handlu ludźmi i pracy dzieci, w tym pracy więźniów, pracy służebnej, 
niewolniczej, pracy o charakterze wojskowym, nowoczesnych form 
niewolnictwa i wszelkiego handlu ludźmi. Każdy z nas może wspierać 
wysiłki mające na celu wyeliminowanie nadużyć związanych z pracą.

Czym jest współczesne niewolnictwo?
Handel ludźmi obejmuje werbowanie, przechowywanie lub transport 
osób w celu ich wykorzystania z użyciem przemocy, podstępu 
lub przymusu oraz zmuszanie ich do pracy wbrew ich woli. Praca 
przymusowa to wszelkie rodzaje pracy lub usług, do których 
świadczenia osoby są zmuszane wbrew własnej woli pod groźbą kary i 
których świadczenia osoba nie podjęła się dobrowolnie.

KODEKS POSTĘPO 
WANIA



INC .  KODEKS POSTĘPOWANIA    W E S T P O RT F U E L S Y S T E M S I N C.25 WER 01 .3  -  STYCZEŃ 2022  R .

PRAWA LUDNOŚCI RDZENNEJ
WFS szanuje kulturę, dziedzictwo, prawa do ziemi i inne prawa ludności rdzennej. Prowadząc 
działalność na ziemiach lub terytoriach należących do ludności rdzennej, uznajemy zasadę uprzedniej 
dobrowolnej i świadomej zgody.

Poszanowanie naszych wartości
• Zgłaszaj wszelkie podejrzenia lub dowody naruszenia praw człowieka w naszej działalności albo w 

działalności naszych dostawców.

• Pamiętaj, że szacunek dla ludzkiej godności zaczyna się od codziennych interakcji pomiędzy nami 
oraz z naszymi dostawcami i klientami. Obejmuje to promowanie różnorodności, zapewnianie 
udogodnień osobom z niepełnosprawnościami i działanie na rzecz ochrony praw i godności 
wszystkich osób, z którymi prowadzimy interesy. 

Zachowaj czujność wobec
• Konfiskowania dokumentów tożsamości, paszportów lub świadectw potwierdzających 

wykształcenie.

• Zatrzymywania wynagrodzenia.

• Braku formalnego statusu zatrudnienia.

• Warunków pracy stanowiących nadużycie.

• Przemocy fizycznej i seksualnej.

• Więzienia za długi, tj. konieczności spłacenia pożyczek, zanim pracownik będzie mógł zakończyć 
swoją umowę.

Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów pochodzących z regionów 
dotkniętych konfliktami
Przychody z minerałów pochodzących z regionów dotkniętych konfliktami wiążą się z 
finansowaniem grup zaangażowanych w skrajną przemoc i łamanie praw człowieka. Z tego 
powodu aktywnie wdrażamy polityki i procedury w całym naszym łańcuchu dostaw, których celem 
jest zapewnienie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, monitorowanie działań naszych 
dostawców oraz, tam, gdzie jest taka potrzeba, żądanie podjęcia działań naprawczych.

Ściśle współpracujemy z dostawcami surowców, części i komponentów oraz informujemy o 
naszych oczekiwaniach w zakresie przestrzegania przez naszych dostawców i sprzedawców 
wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa dotyczących pozyskiwania 
minerałów pochodzących z regionów dotkniętych konfliktami.. 
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TROSKA O ŚRODOWISKO I ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ
Zdajemy sobie sprawę z naszych obowiązków wobec środowiska i społeczeństwa. Dążymy do 
zrównoważonego rozwoju i minimalizacji szkód dla środowiska, a także potencjalnych szkód dla 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, klientów i społeczeństwa.

Poszanowanie naszych wartości
• Wnieś swój wkład w nasze starania, aby ochrona bezpieczeństwa pracowników i środowiska była 

traktowana priorytetowo. Przerywaj pracę i zgłaszaj wszelkie sytuacje, które mogą wytworzyć 
niebezpieczne warunki pracy lub spowodować szkody dla środowiska.

• W pełni przestrzegaj wszystkich wymogów z zakresu szkoleń dotyczących ochrony środowiska, 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz okresowych przeglądów zgodności naszych produktów i działalności 
operacyjnej.

• Zapoznawaj się z wszystkimi informacjami przekazywanymi przez naszą Firmę, które są istotne 
w zakresie wykonywanej pracy oraz zdrowia, bezpieczeństwa i wpływu naszej działalności na 
środowisko.

• Bądź proaktywny(-a) i szukaj sposobów na minimalizację odpadów, energii i wykorzystania 
zasobów naturalnych.

• W przypadku pytań dotyczących zgodności z przepisami ochrony środowiska należy skontaktować 
się ze specjalistą ds. zgodności z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

 Dowiedz się więce
Polityka ochrony środowiska
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Współpraca z klientami i 

partnerami 
biznesowymi
SZCZERE I UCZCIWE 
POSTĘPOWANIE
Jako Firma działamy zgodnie z naszymi wartościami dotyczącymi 
zachowania szacunku i uczciwości w pracy z klientami, partnerami 
biznesowymi i innymi osobami. Zawsze mówimy prawdę o naszych 
usługach i możliwościach oraz nigdy nie składamy obietnic, których nie 
możemy dotrzymać.

Traktuj innych uczciwie oraz bądź szczery(-a). Nie staraj się uzyskać 
nieuczciwej przewagi poprzez manipulację, ukrywanie, nadużywanie 
informacji zastrzeżonych lub poufnych, wprowadzanie w błąd, oszustwo 
lub inne nieuczciwe praktyki. 

Poszanowanie naszych wartości
• Odpowiadaj na wszelkie uzasadnione prośby naszych klientów i 

partnerów biznesowych, ale nigdy nie wyrażaj zgody na coś, co uważasz 
za niezgodne z prawem lub sprzeczne z naszymi wysokimi standardami.

• Obiecuj tylko to, co możesz zrealizować, i dotrzymuj obietnic.

Zachowaj czujność wobec
• Nacisku ze strony innych, aby unikać przestrzegania zasad i przepisów.
• Pokusy mówienia innym tego, co Twoim zdaniem chcą usłyszeć, a nie prawdy.

WYKORZYSTANIE POZYCJI 
KIEROWNICZEJ ORAZ 
NIEPRZESTRZEGANIE 
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
Nigdy nie wykorzystuj swojej pozycji w WFS w celu osiągnięcia własnej 
korzyści lub korzyści dla naszych partnerów biznesowych czy przyjaciół. 
Nie wolno nadużywać zajmowanego stanowiska ani faktu, że pracujesz 
dla WFS, i nie wolno wykorzystywać informacji, zasobów ani mienia Firmy 
do uzyskiwania własnych korzyści bądź korzyści dla innych osób.

Jeśli zajmujesz stanowisko kierownicze, zarządzaj uczciwie. Nie masz 
uprawnień do omijania jakichkolwiek wymogów Kodeksu, odmowy 

KODEKS 
POSTĘPO WANIA
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przeprowadzenia jakiejkolwiek kontroli wewnętrznej, nieprzestrzegania polityki lub procedur WFS 
ani przepisów prawa. Nie wykorzystuj swojej pozycji do wydawania poleceń, składania próśb lub 
zachęcania innej osoby do popełnienia czynu, który naruszałby nasz Kodeks. Każdy pracownik, 
który czuje się zmuszony przez przełożonego do działania nieetycznego lub niezgodnego z prawem, 
powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt specjaliście ds. zgodności lub skorzystać z Infolinii ds. etyki.

RELACJE Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI
WFS zobowiązuje się do nawiązywania relacji biznesowych z renomowanymi i wykwalifikowanymi 
podmiotami zewnętrznymi. Oceniamy i angażujemy wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych, 
dostawców (w tym sprzedawców) i inne strony trzecie w oparciu o obiektywną ocenę, której podstawę 
stanowi uczciwość.

Podejmując decyzje dotyczące zaopatrzenia, oceniaj każdą stronę trzecią na podstawie jej zdolności 
do zaspokojenia potrzeb oraz wymagań biznesowych i technicznych, a także długoterminowych 
kosztów i korzyści dla WFS. Przeprowadź odpowiednią analizę due diligence. Podejmuj uzasadnione 
działania, by zadbać o to, żeby podmioty zewnętrzne przestrzegały Kodeksu. Dopilnuj, aby umowy były 
negocjowane w dobrej wierze, a także były uczciwe i odpowiednie dla obu stron. 

Zachowaj czujność wobec
• Sygnałów ostrzegawczych — stron trzecich, które:

 – mają złą reputację.
 – mają bliskie powiązania z klientem będącym funkcjonariuszem publicznym lub są przez niego   
    rekomendowane.
 – Odmowy przestrzegania naszego Kodeksu.
 – Próśb o zachowanie anonimowości.
 – Odmowy przesłania faktur z rozbiciem na poszczególne pozycje.
 – Próśb o nieuzasadnione wynagrodzenie lub dokonanie płatności w gotówce lub „na okaziciela”.
 – Próśb o dokonanie płatności do kraju innego niż kraj ojczysty podmiotu lub kraj, w którym 
świadczone były usługi.

Pytania i odpowiedzi
Niedawno w mediach społecznościowych napotkałem doniesienie prasowe dotyczące jednego z 
naszych dostawców. Sugerował on, że dostawca ten może stosować pewne wątpliwe praktyki w 
zakresie pracy. Jak należy postępować z takimi informacjami?

Przekaż te informacje przełożonemu — nawet jeśli praktyki dostawcy nie wpływają bezpośrednio 
na WFS, mogą narazić nas na utratę reputacji.

 Dowiedz się więcej
Polityka zarządzania umowami  
Polityka zakupów korporacyjnych  
Podręcznik analizy due diligence
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KONFLIKTY INTERESÓW
Konflikt interesów może wystąpić, gdy indywidualne interesy mogą zakłócić zdolność do podejmowania 
obiektywnych decyzji w imieniu WFS. Każdy z nas powinien kierować się zdrowym rozsądkiem i unikać 
sytuacji, które mogą choćby sugerować konflikt, gdyż mogą one podważyć zaufanie, jakim obdarzają 
nas inni, i zaszkodzić naszej reputacji.

Konflikty interesów mogą być rzeczywiste, potencjalne bądź mogą być kwestią indywidualnej 
interpretacji danej sytuacji. Ponieważ takie sytuacje nie zawsze są jednoznaczne w ocenie, muszą 
być możliwie najdokładniej przedstawiane kierownikowi, aby mogły zostać odpowiednio ocenione, a 
następnie poddane monitorowaniu i zarządzaniu.

Poszanowanie naszych wartości
• Zawsze podejmuj decyzje biznesowe, które leżą w najlepszym interesie WFS.
• W miarę możliwości unikaj sytuacji konfliktowych.
• Należy myśleć z wyprzedzeniem i proaktywnie reagować na sytuacje, które mogą powodować 

konflikt pomiędzy interesami pracownika lub członka jego rodziny a interesem WFS.
• Omów z kierownikiem dokładne szczegóły każdej sytuacji, która może być postrzegana jako 

potencjalny konfliktinteresów.

Zachowaj czujność wobec 
Sytuacji opisanych poniżej oraz takich, które są typowymi przykładami potencjalnego konfliktu interesów:

• Możliwości korporacyjne 
Jeśli dowiesz się o możliwości biznesowej atrakcyjnej z perspektywy Twojego stanowiska, 
pierwszeństwo skorzystania z niej należy do WFS. Oznacza to, że nie należy podejmować takiej 
możliwości bez uprzedniej zgody kierownictwa wykonawczego i zespołu prawnego.

• Przyjaciele i krewni  
Może zdarzyć się, że będziesz współpracować z bliskim przyjacielem lub Twój krewny będzie 
pracować u klienta, dostawcy lub konkurenta Firmy. Ponieważ nie można przewidzieć wszystkich 
sytuacji, które mogą stanowić potencjalny konflikt interesów, należy poinformować o takiej sytuacji swojego 
przełożonego, aby ustalić, czy zachodzi konieczność podjęcia jakichkolwiek środków ostrożności.

• Osobiste interesy 
Konflikt może wystąpić, jeśli posiadasz znaczący udział w firmie konkurencyjnej, dostawcy lub 
klienta. Upewnij się, że wiesz, na co pozwalają, a czego zabraniają nasze polityki, a w razie 
jakichkolwiek pytań poproś o pomoc.

• Działalność poza WFS 
O ile kierownictwo wykonawcze nie przedstawi takiej prośby lub nie udzieli pisemnej zgody, 
nie należy przyjmować stanowiska w zarządzie ani radzie doradczej któregokolwiek z naszych 
konkurentów, dostawców, klientów lub partnerów, zwłaszcza jeśli obecne stanowisko daje Ci 
możliwość wywierania wpływu na nasze relacje z nimi. 

• Współpraca z konkurencją 
Współpraca z konkurencją stanowi konflikt w przypadku świadczenia usług zarówno za 
wynagrodzeniem, jak i bez pobierania wynagrodzenia, z wyjątkiem usług świadczonych na mocy 
ważnej umowy WFS z konkurentem. Konfliktem interesów jest też sytuacja, w której wykorzystujesz 
w nieuprawnionym celu lub ujawniasz konkurentowi lub innej stronie trzeciej jakiekolwiek 
zastrzeżone dane powierzone Firmie przez klienta lub dostawcę.
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ZATRUDNIENIE POZA WFS
W zależności od rodzaju pracy i zakresu Twojego zaangażowania dodatkowe zatrudnienie poza 
WFS może również skutkować konfliktem interesów, a także powodować dekoncentrację, która jest 
niepożądana, gdyż wpływa na Twoją zdolność do pełnego wykonywania obowiązków na rzecz WFS. Aby 
upewnić się, że nie wystąpił konflikt oraz że potencjalne problemy i skutki są na bieżąco rozwiązywane, 
masz obowiązek ujawnienia i omówienia zatrudnienia poza WFS z przełożonym. W przypadku zgody 
należy dopilnować, aby działania zewnętrzne nie kolidowały z pracą w WFS. Należy również zadbać o to, 
aby każda zatwierdzona działalność prywatna lub dodatkowa nie stanowiła konkurencji dla WFS, a także 
nie wpływała niekorzystnie na czas, talent lub energię, którą wnosisz do pracy.

Należy pamiętać, że praca dla konkurenta, dostawcy lub klienta może sugerować konflikt interesów, 
który zawsze trzeba rozwiązać.

Pytania i odpowiedzi Jeden z naszych klientów zapytał, czy chcę wykonać dla niego 
niewielkie zlecenie „na boku”. Czy mogę przyjąć takie zlecenie? 

To zależy. Jeśli charakter danej pracy będzie stanowił konkurencję dla działalności WFS, będzie 
można uznać ją za konflikt interesów i nie należy przyjmować takiej propozycji. Jeśli zaś charakter 
danej pracy nie jest związany z działalnością WFS, jej przyjęcie nie powinno nieść za sobą 
negatywnych konsekwencji, w zależności od wymaganej ilości czasu i uwagi. W obu przypadkach 
najlepiej jest ujawnić otrzymaną ofertę i zwrócić się o poradę do kierownika. Ważne jest, aby Twoje 
działania nie stwarzały nawet pozorów potencjalnego konfliktu. 

PREZENTY I ROZRYWKA
Skromny upominek może być przemyślanym „podziękowaniem”, a posiłek może być dobrą okazją do 
rozmowy biznesowej. Jeśli jednak nie będziemy postępować ostrożnie, wymiana prezentów i rozrywki 
może sugerować konflikt interesów lub inne niewłaściwe postępowanie. Jest to szczególnie ważne, 
jeśli zdarza się często lub jeśli wartość prezentu lub rozrywki jest na tyle duża, że istnieją podstawy, 
aby podejrzewać, że może w niewłaściwy sposób wpłynąć na decyzję biznesową. Dodatkowo należy 
sporządzić i zachować odpowiednią dokumentację takich wydatków.

Poszanowanie naszych wartości
• Wymieniaj się prezentami i rozrywkami, które w relacjach biznesowych będą stanowiły miły gest i 

będą zgodne z naszymi politykami, ale nigdy nie wręczaj ani nie przyjmuj prezentów ani zaproszeń, 
które zobowiązują lub sprawiają wrażenie zobowiązujących odbiorcę.

• Nigdy nie przyjmuj żadnych upominków od partnera biznesowego, z którym prowadzisz negocjacje 
biznesowe lub kontraktowe. 

• Przed zaproponowaniem lub wręczeniem upominku, przysługi lub rozrywki należy zapoznać się z 
zasadami organizacji odbiorcy i zastosować się do nich.

• Nie wolno przyjmować gotówki ani jej ekwiwalentów.
• Nie należy żądać ani zabiegać o prezenty, przysługi, rozrywkę ani usługi o charakterze indywidualnym.
• Zgłaszaj wątpliwości zawsze, gdy podejrzewasz, że współpracownik lub strona trzecia działająca w 

naszym imieniu może być zaangażowana w jakąkolwiek próbę wywarcia niewłaściwego wpływu na 
decyzję klienta lub funkcjonariusza publicznego.
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Zachowaj czujność wobec
• Sytuacji, które mogą skompromitować Ciebie lub Firmę, takich jak korzystanie z usług placówek 

zorientowanych na rozrywkę o charakterze seksualnym.
• Upominków, przysług lub rozrywki, które mogą być uzasadnione w przypadku klientów prywatnych, 

ale nie są odpowiednie w przypadku funkcjonariuszy publicznych lub organów władzy.

Nie przyjmujemy ani nie wręczamy prezentów, przysług ani rozrywki, nawet jeśli są one zgodne z 
naszymi politykami, jeśli ich celem jest wywarcie niewłaściwego wpływu na jakąkolwiek decyzję. 

Pytania i odpowiedzi
Podczas podróży partner biznesowy przekazał mi upominek, którego wartość w moim odczuciu była 
zbyt duża. Co zrobić w takiej sytuacji?

Musisz jak najszybciej powiadomić o tym przełożonego i zespół prawny. Jeśli upominek jest 
produktem łatwo psującym się lub trudno byłoby go zwrócić, można rozdać go pracownikom lub 
przekazać na cele charytatywne wraz z wyjaśnieniem dla darczyńcy.

 Dowiedz się więcej
Polityka dotycząca posiłków, upominków i 
rozrywki Polityka podróży

WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI PUBLICZNYMI
Jesteśmy zobowiązani do spełniania wielu określonych wymogów prawnych, regulacyjnych i 
umownych, które mają zastosowanie w przypadku współpracy z władzami publicznymi. Wymogi te 
mogą dotyczyć ofert przetargowych, księgowości, fakturowania, podwykonawstwa, zatrudnienia, 
realizacji umów, prezentów i rozrywki oraz innych kwestii.

Ponadto firma WFS może być prawnie zobowiązana do nałożenia tych wymogów na wszystkich 
agentów oraz podwykonawców, z którymi nawiązujemy współpracę. Należy zawsze sprawdzić, czy 
dany podmiot jest powiązany z władzami publicznymi. Nie zawsze jest to oczywiste. Firmy takie jak linie 
lotnicze, firmy naftowe i dostawcy usług telekomunikacyjnych mogą stanowić własność państwa lub być 
przez nie kontrolowane, w całości lub w części, i podlegać specjalnym zasadom. W razie wątpliwości 
skontaktuj się z przełożonym lub z zespołem prawnym.

 Dowiedz się więcej
Polityka dotycząca kontaktów z urzędnikami państwowymi 
Polityka dotycząca posiłków, upominków i rozrywki
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Ochrona 

informacji i aktywów
PROWADZENIE RZETELNEJ 
DOKUMENTACJI 
Ujawnianie dokładnych i kompletnych danych oraz dokumentacji 
biznesowej jest niezbędne do podejmowania świadomych decyzji oraz 
wspierania inwestorów, organów regulacyjnych i innych osób. Nasze księgi 
i rejestry muszą dokładnie i rzetelnie odzwierciedlać nasze transakcje, 
zawierać wystarczającą ilość szczegółów i być zgodne ze stosowanymi 
przez nas praktykami w zakresie księgowości, wewnętrznymi kontrolami, 
naszymi politykami i prawem.

Niektórzy pracownicy mają w tym obszarze specjalne obowiązki. Jeśli, 
w jakimkolwiek aspekcie, jesteś zaangażowany(-a) w sprawozdawczość 
finansową WFS, dbaj o spełnianie wszystkich obowiązujących wymogów 
proceduralnych i prawnych. Dbaj o to, aby sprawozdania lub ujawnienia 
dotyczące naszej dokumentacji finansowej były pełne, rzetelne, dokładne, 
kompletne, obiektywne i terminowe oraz nigdy nie fałszuj ani błędnie 
nie przedstawiaj zawartości ksiąg, rejestrów, kont, wpisów ani transakcji 
związanych z WFS.  

Zarządzanie dokumentacją 
Dokumenty powinny być usuwane wyłącznie zgodnie z zasadami 
WFS i nigdy nie należy ich niszczyć ani ukrywać. Nie wolno ukrywać 
niewłaściwego postępowania ani zezwalać innym na takie działania. 
Nigdy nie niszcz dokumentów w reakcji lub oczekiwaniu na dochodzenie 
lub audyt.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przechowywania 
lub niszczenia dokumentacji spółki należy skontaktować się z naszym 
zespołem prawnym. 

Pamiętaj, że każdy pracownik WFS przyczynia się do dokumentowania 
wyników biznesowych i prowadzenia dokumentacji. Niezależnie od 
tego, czy składasz raport z wydatków, przygotowujesz sprawozdanie 
finansowe, czy po prostu wypełniasz arkusz czasu pracy, bądź 
uczciwy(-a) i udzielaj kompletnych informacji. 

KODEKS 
POSTĘPO WANIA
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Poszanowanie naszych
• Twórz dokumentację biznesową, która dokładnie odzwierciedla zdarzenia lub transakcje.

• Kieruj się zasadami przejrzystości i szczerości.

• Dbaj, aby Twoja komunikacja biznesowa była prowadzona w sposób uważny. Pisz tak, jakby 
tworzone przez Ciebie dokumenty miały stać się dokumentami publicznymi.

Zachowaj czujność wobec
• Dokumentów, które są niejasne i niekompletne lub przysłaniają prawdziwy charakter jakiegokolwiek 

działania.

• Nieujawnionych lub niezarejestrowanych funduszy, aktywów lub pasywów.

• Niewłaściwego niszczenia dokumentów

Pytania i odpowiedzi
Jeden z głównych klientów poprosił mnie o zmianę daty na fakturze, aby dokument wskazywał 
datę wcześniejszą od faktycznego dnia wysłania produktu. Ponieważ nie wpłynie to na 
sprawozdawczość finansową WFS, czy mogę spełnić prośbę klienta? 

Nie. Nawet jeśli WFS prawidłowo zarejestruje transakcję z klientem, musi istnieć uzasadniony 
powód biznesowy dla modyfikacji dokumentów. Jeśli nie masz pewności co do intencji stojących 
za prośbą klienta lub dostawcy, omów sprawę z przełożonym, kierownikiem jednostki biznesowej, 
zespołem prawnym lub działem audytu wewnętrznego.   

Pytania i odpowiedzi
Otrzymałem kilka dużych faktur za płatności na rzecz naszych dostawców. Jeśli teraz zarejestruję 
je jako wydatek, zaszkodzą naszym wynikom. Czy mogę dokładnie zarejestrować je pod koniec 
kwartału? 

Nie. Ich nieudokumentowanie zmniejszyłoby bieżące wydatki i spowodowałoby przeszacowanie 
zysków. Miałoby to znaczny i nieuczciwy wpływ na sprawozdania finansowe z bieżącego okresu, 
co jest niezgodne z polityką Firmy i prawem.    

 Dowiedz się więcej
Polityka zatrzymywania dokumentacji i danych
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AKTYWA MATERIALNE I ELEKTRONICZNE
Każdy z nas korzysta z aktywów fizycznych i elektronicznych. Jesteśmy osobiście odpowiedzialni za 
korzystanie z nich w sposób ostrożny oraz ochronę przed oszustwami, marnotrawstwem i nadużyciami. 
Nie zaleca się korzystania z tych aktywów w celach prywatnych, jednak jeśli jest to dozwolone, 
należy ograniczyć je do minimum i korzystać z nich w sposób, który nie ma negatywnego wpływu na 
produktywność i środowisko pracy.

Aktywa materialne obejmują nasze obiekty, wyposażenie, sprzęt biurowy, materiały i zapasy.

Aktywa elektroniczne obejmują nasz sprzęt, oprogramowanie, systemy poczty e-mail i poczty 
głosowej, dostęp do intranetu i Internetu, dane komputerowe oraz wszelkie informacje utworzone, 
wysłane, otrzymane, pobrane lub przechowywane w naszych systemach. 

Poszanowanie naszych wartości
• Wykorzystuj aktywa firmy jedynie w celach służbowych, nigdy do działań, które są niewłaściwe lub 

nielegalne.

• Przestrzegaj dobrych praktyk w zakresie fizycznego bezpieczeństwa aktywów, zwłaszcza tych, 
które odnoszą się do korzystania z identyfikatorów przy wchodzeniu do i wychodzeniu z naszych 
obiektów.

• Należy również przestrzegać dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa: 

–  Nie używaj sprzętu ani systemów WFS do tworzenia, przechowywania lub wysyłania treści, które 
inni mogą uznać   za obraźliwe.

–  Nie udostępniaj haseł ani nie pozwalaj innym osobom, w tym przyjaciołom i rodzinie, korzystać z 
zasobów WFS.

–  Używaj wyłącznie oprogramowania, na które uzyskano odpowiednią licencję. Kopiowanie oraz 
używanie nielicencjonowanego lub „pirackiego” oprogramowania na komputerach Firmy lub 
innym sprzęcie do prowadzenia działalności Firmy jest surowo zabronione. W razie jakichkolwiek 
pytań dotyczących tego, czy użycie danego oprogramowania jest dozwolone, skontaktuj się z 
działem IT.

Zachowaj czujność wobec
• Próśb o pożyczenie lub skorzystanie ze sprzętu WFS bez odpowiedniej zgody.

• Nieznanych osób wchodzących do naszych obiektów bez odpowiednich danych 
uwierzytelniających.

• Niewłaściwego korzystania z zasobów WFS do celów prywatnych.

 Dowiedz się więcej
Polityka dotycząca bezpieczeństwa informacji
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INFORMACJE POUFNE
Każdy z nas musi zachowywać czujność i chronić poufne informacje biznesowe WFS. Oznacza to 
zapewnienie ich bezpieczeństwa, ograniczenie dostępu do osób, które muszą je znać, aby wykonywać 
swoją pracę, i wykorzystywanie ich wyłącznie do zatwierdzonych celów. Oznacza to również 
zachowanie poufności tych informacji nawet po rozwiązaniu współpracy z WFS. Informacje poufne 
obejmują informacje o klientach, strategie firmy, informacje finansowe i o znaczeniu konkurencyjnym 
oraz inne formy informacji poufnych lub niepublicznych, w tym własność intelektualną, taką jak wiedza 
techniczna, procesy i inne tajemnice handlowe.

Każdy z nas ma również obowiązek szanowania i ochrony danych osobowych innych osób. Dane 
osobowe obejmują wszelkie informacje, które mogłyby posłużyć do bezpośredniej lub pośredniej 
identyfikacji osoby, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub numer karty kredytowej. 

Jeśli Twoja praca wymaga zbierania, uzyskiwania dostępu, wykorzystywania, przechowywania, 
udostępniania lub usuwania danych osobowych, postępuj zgodnie z naszymi politykami i wszystkimi 
obowiązującymi przepisami prawa. Używaj informacji poufnych i udostępniaj je innym osobom spoza 
WFS wyłącznie w uzasadnionych celach biznesowych i zgodnie z politykami WFS, jeśli masz na to zgodę. 

Obowiązek ochrony poufności obejmuje ochronę poufnych informacji biznesowych i danych osobowych 
powierzonych nam przez naszych klientów, partnerów biznesowych i inne strony trzecie. 

Własność intelektualna
WFS przeznacza znaczne środki na rozwój technologii i innowacje. Tworzenie i ochrona rozwiązań 
objętych prawem własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie dla naszej działalności. 
Przykłady naszej własności intelektualnej obejmują:
• Tajemnice handlowe i odkrycia.
• Metody, know-how i techniki.
• Innowacje i projekty.
• Systemy, oprogramowanie i technologie.
• Patenty, znaki towarowe i prawa autorskie.
Niezwłoczne zgłaszaj kierownictwu Firmy wszelkie wynalazki lub elementy regulowane prawem 
własności intelektualnej wytworzone w trakcie zatrudnienia w WFS oraz zgłaszaj do zespołu 
ds. własności intelektualnej wszelkie oświadczenia lub pytania otrzymane od jakichkolwiek 
stron trzecich dotyczące (1) zakresu praw własności intelektualnej WFS, (2) zastosowania praw 
własności intelektualnej WFS do produktów innej firmy, oraz (3) zastosowania praw własności 
intelektualnej stron trzecich do praw własności intelektualnej lub produktów WFS. 

Poszanowanie naszych wartośc
•  Należy odpowiednio oznaczać informacje poufne, aby jasno wskazać, w jaki sposób należy je 

traktować, rozpowszechniać i niszczyć.
• Informacje Firmy należy przechowywać oraz przekazywać wyłącznie za pomocą systemów 

informacyjnych WFS.
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• Należy znać oczekiwania klientów i partnerów biznesowych co do zakresu ochrony, 
wykorzystywania i ujawniania informacji poufnych, które nam przekazują.

• Natychmiast zgłaszaj swojemu kierownikowi wszelkie przypadki utraty, naruszenia lub kradzieży 
informacji poufnych.

Zachowaj czujność wobec
•   Conversaciones que traten información confidencial en lugares donde otros puedan oírlas,  

por ejemplo, en aviones o elevadores, al usar el teléfono celular o en redes no seguras.
•   Envío de información confidencial a máquinas de fax o impresoras sin alguien que las vigile.
•   No trituración o eliminación segura de información sensible. 
• Solicitudes de socios comerciales para que les demos información confidencial de clientes u 

otros socios comerciales, cuando no hay una necesidad comercial relacionada y no se tiene la 
autorización. 

•   Uso de servicios de colaboración, alojamiento en Internet o en la nube “gratuitos” o comprados 
individualmente. 

Pytania i odpowiedzi Jeśli w okresie zatrudnienia w WFS wymyślę coś w czasie 
wolnym i wykorzystam własne zasoby do urzeczywistnienia mojego pomysłu, który nie ma nic 
wspólnego z działalnością WFS, czy Firma przejmie prawa do tego pomysłu? 

Nie, jednak produkty, ulepszenia i pomysły produktów lub ulepszeń opracowane podczas 
zatrudnienia w WFS, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do produktów, które firma WFS 
zaprojektowała, wyprodukowała lub wprowadziła na rynek, a także do produktów, których 
produkcja i marketing jest rozważana przez WFS, są własnością WFS

DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ
Zawieranie wszelkich umów biznesowych, w tym umów o świadczenie usług lub wydatkowanie 
funduszy, musi być zatwierdzone zgodnie z obowiązującymi politykami. Omijanie tych wewnętrznych 
mechanizmów kontrolnych poprzez angażowanie się w nieautoryzowane działania biznesowe jest 
surowo zabronione. O wszystkich zobowiązaniach finansowych należy informować dział finansów, dział 
zakupów (w stosownych przypadkach) i zespół prawny, aby mieć pewność, że zobowiązania te leżą w 
najlepszym interesie WFS oraz że nasze księgi i rejestry finansowe są dokładne.  

 Dowiedz się więcej 
Polityka dotycząca delegowania uprawnień

WYPOWIADANIE SIĘ W IMIENIU WFS
Zobowiązujemy się do prowadzenia uczciwej, profesjonalnej i zgodnej z prawem komunikacji 
wewnętrznej i publicznej.

Informacje ujawniane oraz udostępnianie informacji opinii publicznej muszą być spójne. Z tego powodu 
ważne jest, aby w imieniu WFS wypowiadały się wyłącznie upoważnione osoby. Komunikacja z 
mediami, inwestorami, analitykami giełdowymi i innymi członkami społeczności finansowej powinna być 
monitorowana przez dział ds. relacji z inwestorami.
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Pełne, uczciwe i terminowe ujawnianie informacji
Zobowiązujemy się do tego, aby w odniesieniu do wszystkich raportów i dokumentów opisujących 
naszą działalność i wyniki finansowe oraz w innych komunikatach publicznych postępować w 
sposób pełny, uczciwy i terminowy. 

Zachowaj czujność wobec
• Wygłaszania przemówień publicznych lub pisania artykułów do czasopism specjalistycznych albo 

innych publicznych kanałów na temat WFS bez odpowiedniej zgody kierownictwa.

• Pokusy korzystania z zajmowanego stanowiska lub powiązań poza pracą dla WFS bez jasnego 
zaznaczenia, że robisz to wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

• Skorzystania z zaproszenia do „nieoficjalnej” rozmowy z dziennikarzami lub analitykami, którzy 
proszą o informacje na temat WFS, klientów lub partnerów biznesowych Firmy.

 Dowiedz się więcej 
Polityka dotycząca ujawniania informacji

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zachowaj ostrożność podczas pisania komunikatów publikowanych w Internecie. Jeśli uczestniczysz 
w internetowych grupach dyskusyjnych, czatach, tablicach ogłoszeń, blogach, stronach mediów 
społecznościowych lub innych kanałach komunikacji elektronicznej, nawet pod aliasem, nigdy nie 
sugeruj, że wypowiadasz się w imieniu WFS.

Jeśli uważasz, że zostało opublikowane fałszywe twierdzenie dotyczące naszej Firmy, nie publikuj 
ani nie udostępniaj żadnych informacji niepublicznych, nawet jeśli Twoim zamiarem jest „wyjaśnienie 
nieścisłości”. Twoja publikacja może zostać błędnie zinterpretowana, może wywołać nieprawdziwe 
plotki lub być niedokładna bądź wprowadzająca w błąd. Zamiast tego skontaktuj się z działem ds. 
relacji z inwestorami.

.
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Formularz 
potwierdzenia  
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FORMULARZ POTWIERDZENIA 
W WFS wierzymy w przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Każdego roku 
wszyscy pracownicy WFS muszą wypełnić i złożyć niniejszy Formularz potwierdzenia oraz wziąć udział 
we wszystkich wymaganych szkoleniach z zakresu etyki i zgodności z przepisami.

Przesłanie tego formularza oznacza, że:

• W całości oraz ze zrozumieniem przeczytałem(-am) Kodeks postępowania, Politykę dotyczącą 
ujawniania informacji, Politykę dotyczącą wykorzystywania informacji niepublicznych w obrocie 
papierami wartościowymi, Politykę pełnego szacunku miejsca pracy, Politykę zgłaszania naruszeń 
oraz Zasady dotyczące przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu Westport Fuel Systems Inc. i 
zobowiązuję się ich przestrzegać.

• Wiem, gdzie znaleźć dodatkowe polityki korporacyjne i odpowiednie regionalne (lokalne) polityki 
operacyjne WFS w intranecie Firmy. Zobowiązuję się do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich

• Zobowiązuję się postępować w sposób etyczny, zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i 
regulacjami, oraz działać w najlepszym interesie WFS, zawsze szczerze, uczciwie i sprawiedliwie.

• Potwierdzam postępowanie zgodne z Kodeksem postępowania WFS w roku kończącym się 31 
grudnia 2021 r.

• Rozumiem, że nieprzestrzeganie przeze mnie którejkolwiek z wyżej wymienionych polityk albo 
niezachowywanie się w sposób etyczny i z poszanowaniem wszelkich obowiązujących przepisów 
prawa i regulacji może skutkować wyciągnięciem wobec mnie konsekwencji dyscyplinarnych z tytułu 
niewłaściwego postępowania, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy z uzasadnionej przyczyny.

• Jeśli dowiem się o naruszeniu Kodeksu, niezwłocznie zgłoszę swoje wątpliwości do specjalisty ds. 
zgodności lub za pośrednictwem Infolinii ds. etyki, zgodnie z Polityką zgłaszania naruszeń.

__________________________________________

Imię i nazwisko

__________________________________________

Nazwa stanowiska 

__________________________________________

Data 
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ZASOBY 
Specjalista ds. zgodności

Adres: Suite 101 – 1750 W75th Avenue, Vancouver, BC Canada V6P 6G2

E-mail: compliance@wfsinc.com

Telefon: +1-604-718-2020

Zespół prawny

Adres: Suite 101 – 1750 W75th Avenue, Vancouver, BC Canada V6P 6G2

E-mail: legal@wfsinc.com
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