
Etyka
Siła napędowa 

płynąca z 
prawidłowego postępowania

Zasady Etyki



Stawiając na

„Zapoznając się z informacjami 
zamieszczonymi w niniejszym 
przewodniku oraz stosując zawarte w 
nim zasady, każdy pracownik 
świadomie decyduje się chronić nasze 
wieloletnie dziedzictwo uczciwego 
postępowania oraz wnosi rzeczywisty 
wkład do naszego przyszłego sukcesu.”

Sukces
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Do dyrektorów, kierowników i pracowników: 
Najlepsze światowe przedsiębiorstwa są jasno ukierunkowane. Posiadają wizję i 
misję, wyznaczają ambitne cele i podążają za nimi. Droga do sukcesu jest 
przemyślana.

Podobnie, firma Eaton zyskała światową reputację uczciwości, czyniąc etykę 
swoim priorytetem. Pielęgnujemy odpowiednie wartości oraz jasno określamy to, 
co rozumiemy jako uczciwe zachowanie i prawidłowe postępowanie.

W rezultacie reputacja Eaton jako przedsiębiorstwa postępującego etycznie stała 
się charakterystyczną i wyróżniającą nas cechą. Dokładając wszelkich starań, by 
sprostać wysoko postawionym sobie wymaganiom, chronimy część tego, co 
czyni nas wyjątkowymi w oczach klientów, dostawców oraz pracowników. 

Eaton zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom niezbędnych informacji, 
porad i narzędzi niezbędnych w celu zrozumienia i przestrzegania etycznych 
standardów Eaton w miejscu pracy, nawet jeżeli lokalne praktyki i inne 
okoliczności utrudniają podjęcie właściwej decyzji. Poniższe Zasady Etyki stanowią 
istotną częścią tego zobowiązania. Przewodnik zawiera przykłady oraz zrozumiałe i 
praktyczne porady, a także określa standardy etycznego postępowania w 
codziennych relacjach pomiędzy pracownikami i podmiotami zewnętrznymi.

W Eaton uznajemy, że miarą sukcesu jest także to, w jaki sposób został on 
osiągnięty. Prawidłowe postępowanie jest podstawową cechą marki Eaton oraz 
filarem, na którym budowana jest nasza reputacja na rynku. Zapoznając się z 
informacjami zamieszczonymi w niniejszym przewodniku oraz stosując zawarte w 
nim zasady, każdy pracownik świadomie decyduje się chronić nasze wieloletnie 
dziedzictwo uczciwego postępowania oraz wnosi rzeczywisty wkład do naszego 
przyszłego sukcesu.

Craig Arnold 
Prezes i Dyrektor Naczelny
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Zdolność Eaton do realizowania wyznaczonych celów 
zależy od przestrzegania przez wszystkich 
pracowników podstawowych wartości:

Wartości Eaton

Nastawienie na klienta — wszelkie nasze działania skoncentrowane są na kliencie.

Ludzie — nasi pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem.

Zaufanie — wierzymy, że nasi pracownicy wykonują swoją pracę w poczuciu 
odpowiedzialności.

Szacunek — we wzajemnych relacjach obowiązuje szacunek i zrozumienie.

Godność — szanujemy poczucie dumy i własnej wartości.

Uczciwość — jesteśmy uczciwi i postępujemy etycznie.
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BHP
Dążymy do ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa wszystkich 
pracowników.

Doskonałość
Chcemy być najlepsi.

Odpowiedzialność
Dotrzymujemy naszych zobowiązań.

Równość szans wszystkich 
pracowników
Doceniamy różnice indywidualne.

Komunikacja
Przekaz informacji odbywa się w 
sposób otwarty i szczery.

Wierzymy, że osiąganie doskonałych wyników 
poprzez dbałość o rozwój i szkolenie pracowników 
jest możliwe dzięki stworzeniu i utrzymaniu miejsca 
pracy sprzyjającego osiąganiu wysokich wyników. 
Wyniki, które osiągamy, zawdzięczamy filozofii Eaton, 
która pozwala przełożyć nasze podstawowe wartości 
na obowiązki wobec pracowników, przedsiębiorstwa, 
naszych klientów i podmiotów współpracujących.

Wynagrodzenie
Zapewniamy konkurencyjne 
wynagrodzenia i świadczenia.

Nauka
Stale się uczymy, rozwijamy i 
zmieniamy.

Innowacyjność
Doceniamy nowe pomysły.

Zaangażowanie
Jesteśmy zaangażowani w naszą 
pracę i w budowanie przyszłości Eaton.

Środowisko i społeczności 
lokalne
Chcemy poprawiać stan środowiska 
naturalnego i warunki życia 
otaczających nas społeczności.
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Korporacja Eaton wymaga, aby wszyscy dyrektorzy, 
kierownicy i pracownicy Eaton, a także filie i zakłady 
stowarzyszone („Eaton”), przestrzegali opisanych 
poniżej podstawowych zasad etycznego 
postępowania podczas wykonywania czynności 
zawodowych.

Kodeks Etyczny
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 1.  Przestrzeganie prawa — przestrzegamy praw, zasad i przepisów na 
całym świecie, odnoszących się do naszej działalności gospodarczej.

 2.  Uczciwość w księgowaniu i sporządzaniu sprawozdań 
finansowych — utrzymujemy dokładny i wyczerpujący rejestr naszej 
działalności finansowej i gospodarczej oraz sporządzamy na czas pełne, 
dokładne i zrozumiałe sprawozdania finansowe. Opracowaliśmy system 
wewnętrznych kontroli w celu zapewnienia uczciwości naszych sprawozdań 
finansowych i przedstawianych informacji.

 3.  Przestrzeganie praw człowieka — przestrzegamy praw człowieka i 
wymagamy tego samego od firm, z którymi współpracujemy.

 4.  Jakość — robimy wszystko, aby nasze produkty i usługi były najlepszej 
jakości.

 5.  Etyka w konkurencji — przewagę nad naszymi konkurentami 
osiągamy jedynie przez znakomitą jakość pracy. Nie bierzemy udziału w 
nielegalnej lub nieetycznej działalności handlowej.

 6.  Przestrzeganie zasad równości zatrudnienia i respektowanie 
różnic kulturowych — zobowiązujemy się respektować różnice 
kulturowe wśród naszych pracowników na całym świecie, poprzez 
wprowadzenie zasad równości zatrudnienia i równego traktowania 
wszystkich pracowników, opartego o ich indywidualne zasługi. Nie 
tolerujemy prześladowania i dyskryminacji w miejscu pracy.

 7.  Unikanie konfliktu interesów — unikamy takich relacji z innymi, 
które mogłyby wpłynąć na naszą ocenę sytuacji lub spowodować pozorny 
lub rzeczywisty konflikt pomiędzy naszymi prywatnymi interesami a 
lojalnością wobec firmy Eaton. Nie nadużywamy naszej pozycji w firmie w 
celu czerpania niestosownych korzyści dla siebie lub dla innych. Nie 
konkurujemy z Eaton.

 8.  Ochrona majątku i informacji — zarówno majątek firmy Eaton, jak i 
wszelkie informacje wykorzystujemy jedynie do działań związanych z 
działalnością firmy. Przestrzegamy tajemnic i nie rozpowszechniamy 
informacji powierzonych nam przez firmę Eaton lub inne osoby.

 9.  Uczciwa działalność — nie oferujemy i nie przyjmujemy żadnych 
łapówek, nielegalnych prowizji ani innych niestosownych podarunków czy 
ofert rozrywki. Angażujemy się w praktyki biznesowe, które są spójne z 
naszymi zasadami etyki i wartościami.

10.  Zamówienia rządowe — przestrzegamy specjalnych praw i przepisów 
dotyczących zawierania kontraktów z rządami i utrzymywania stosunków z 
urzędnikami państwowymi.

11.  Datki na cele polityczne — Eaton nie udziela wsparcia kandydatom na 
stanowiska polityczne ani partiom politycznym nawet, jeśli wsparcie takie 
jest zgodne z prawem.

12.  Ochrona środowiska i BHP — dążymy do zachowania naszej pozycji 
globalnego lidera w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych 
pracowników oraz środowiska naturalnego.
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Zgłaszanie nieprawidłowości — zgodnie z krajowymi przepisami prawa 
każdy pracownik może, w sposób jawny lub anonimowy, zasygnalizować swoje 
obawy dotyczące nieetycznej działalności lub też potencjalnego, lub rzeczywistego 
łamania prawa, w tym nieprawidłowości księgowania, nieprawidłowości 
finansowych, przestępstw podatkowych lub dotyczących łapówkarstwa do biura 
do spraw etyki zawodowej. Zapewniona zostanie poufność w największym 
zakresie, przy jakim możliwe jest przeprowadzenie dochodzenia.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą, e-mailem lub telefonicznie, jak zaznaczono 
poniżej:

• Poczta — List należy wysłać na adres:

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mail — E-mail należy wysyłać na adres Ethics@eaton.com. Można też 
skorzystać z formularzy na stronie Global Ethics dostępnej przez JOE (intranet 
firmy Eaton) lub portal internetowy firmy Eaton.

• Telefon — Skontaktuj się ze specjalną linią pomocy - Ethics and Financial 
Integrity Help Line - pod numerem 800.433.2774 z USA i z Kanady. W 
przypadku połączenia z innych krajów, należy wybrać numer znajdujący się na 
lokalnym plakacie dotyczącym etyki zawodowej lub na stronie internetowej 
Global Ethics na JOE. Połączenie z infolinią jest darmowe. Wielojęzyczny 
zespół jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

• Wielojęzyczne wsparcie — Możesz zgłosić swoją obawę w języku ojczystym 
na jeden z powyższych adresów, a my przetłumaczymy Twój list lub e-mail.

Eaton nie pozwoli na żadne akcje odwetowe w stosunku do osób zgłaszających 
informacje na temat nieetycznych lub bezprawnych praktyk. Eaton nie wyciąga 
również żadnych konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do osób 
zgłaszających informacje w dobrej wierze.
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Osobista odpowiedzialność 
Na każdym pracowniku i na każdym kierowniku spoczywa obowiązek 
przeczytania, zapoznania się i stosowania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym. 
Zgodnie z krajowymi przepisami prawa stosowanie tych zasad jest warunkiem 
zawarcia umowy o pracę, a ich nieprzestrzeganie może pociągnąć za sobą kary 
dyscyplinarne, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę.

Zarząd firmy lub wyznaczony przez zarząd personel kierowniczy, zdecyduje o 
dalszym postępowaniu w stosunku do osób, które złamały zasady zawarte w 
Kodeksie Etycznym. Działania te będą przestrogą dla pracowników łamiących 
zasady Kodeksu Etycznego i zachętą do ich odpowiedzialnego przestrzegania.

Zgodnie z lokalnymi przepisami prawa każdy dyrektor, kierownik i pracownik ma 
obowiązek zgłosić działanie, które - jego zdaniem - może naruszać niniejsze 
wartości. Obawy można zgłaszać do przełożonego lub innego członka 
kierownictwa, albo do biura do spraw etyki zawodowej. Ewentualne naruszenia 
można także zgłaszać do przewodniczącego komisji rewizyjnej lub zarządzającej, 
wchodzącej w skład zarządu firmy na adres VP, Ethics and Compliance, który 
przekaże zgłoszenie odpowiedniej jednostce.

11



12

Wstęp

Zasady Etyki mają za zadanie pomóc pracownikom 
firmy Eaton na całym świecie, w zaznajomieniu się z 
zasadami Kodeksu Etycznego oraz umożliwić 
stosowanie tych zasad w trakcie wykonywania 
codziennych czynności służbowych. Przewodnik nie 
omawia dokładnie każdego aspektu etyki, oferuje 
raczej ogólne zasady postępowania, które będą 
pomocne w podejmowaniu etycznych decyzji w 
pracy, a także odsyła do właściwych źródeł uzyskania 
pomocy. Aby uzyskać pełen tekst dotyczący procedur 
firmy, do którego odwołuje się ten przewodnik, 
należy zwrócić się do kierownika lub wejść na portal 
intranetowy JOE.



Kto musi stosować się do zasad Kodeksu Etycznego?
Wszyscy pracownicy Eaton na całym świecie
Każdy dyrektor, kierownik i pracownik (określani dalej jako „pracownicy”) ma 
obowiązek przeczytać, zaznajomić się i stosować zasady przedstawione w 
Kodeksie Etycznym.

Oddziały, filie i inne jednostki
Oddziały, filie i inne jednostki, w 
których Eaton ma większość udziałów 
są zobowiązane do przestrzegania 
zasad zawartych w niniejszym 
Kodeksie Etycznym. I tak, w 
przypadku spółki typu joint venture, w 
której Eaton posiada więcej niż 50% 
udziału pracownicy muszą 
podporządkować się wymaganiom 
Kodeksu Etycznego. W przypadku 
jednostek, w których Eaton posiada 
10-cio lub więcej procentowe udziały, 
ale nie większościowy udział, Eaton 
będzie zachęcał do stosowania zasad 
Kodeksu Etycznego lub podobnego 
kodeksu postępowania.

Osoby trzecie
Kodeks Etyczny Eaton stosuje się 
zarówno do pojedynczych osób, jak i 
firm, które na podstawie umowy 
reprezentują Eaton. Odnosi się to do 
wszystkich pracowników 
tymczasowych, kontraktowych, 
niezależnych podwykonawców, 
doradców, usługodawców i 
zleceniobiorców.

Wymagamy, aby wszyscy dostawcy 
Eaton przestrzegali praw zawartych w 
Kodeksie Dostawców Eaton. 

Osoby trzecie nie są uprawnione do 
podejmowania jakichkolwiek działań 
w naszym imieniu, które są u nas 
zabronione.

 Pytanie

Pyt. Co jeżeli niektóre z moich 
osobistych przekonań są 
sprzeczne z zasadami etyki 
Eaton?

Odp. Firma Eaton nie zamierza 
zmieniać osobistych przekonań 
swoich pracowników. 
Oczekujemy jednak, że 
pracownicy będą przestrzegać 
zasad etyki Eaton w sytuacji, w 
której będą prowadzić 
działalność w imieniu Eaton.  
Jeżeli masz jakiekolwiek 
wątpliwości co do tego, czy 
będziesz w stanie sprostać 
tym oczekiwaniom, skontaktuj 
się z kierownikiem lub biurem 
do spraw etyki zawodowej i 
zgodności.
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1Przestrzeganie prawa

Przestrzegamy praw, zasad i przepisów na 
całym świecie, odnoszących się do naszej 
działalności gospodarczej.



Szacunek

Osobista odpowiedzialność
Każdy pracownik Eaton zobowiązany jest do przestrzegania stosownych 
przepisów prawnych i zaleceń rządowych, bez względu na to, gdzie prowadzona 
jest działalność. Presja ze strony kierowników lub warunki ekonomiczne nie 
zwalniają z obowiązku przestrzegania prawa. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości, na pracowniku spoczywa odpowiedzialność kwestionowania 
proponowanego działania i zgłoszenia swoich zastrzeżeń przełożonemu lub do 
biura etyki zawodowej.

Międzynarodowy import i eksport
Eaton przestrzega stosownych amerykańskich i międzynarodowych praw i 
przepisów dotyczących importu i eksportu produktów, usług i technologii. 
Niestosowanie się do przepisów może stanowić przestępstwo i pociągać za sobą 
kary pieniężne dla Eaton oraz karę więzienia dla odpowiedzialnego za 
przestępstwo pracownika. Każdy pracownik ma obowiązek znać prawo i przepisy 
odnoszące się do wykonywanych przez niego czynności służbowych, w tym 
przepisy właściwe dla miejsca innego niż miejsce pracy.

Lokalne przepisy prawa i praktyki
Eaton jest korporacją amerykańską, dlatego też podlega prawu Stanów 
Zjednoczonych. Firma Eaton podlega również prawu innych krajów, w których 
prowadzi działalność biznesową. Lokalne przepisy prawa jednego kraju mogą 
wpływać na sposób prowadzenia działalności biznesowej w innym kraju. 
Pracownik, który prowadzi działalność w imieniu Eaton, powinien znać nie tylko 
lokalne prawo obowiązujące w jego rodzimym kraju, ale także powinien 
rozumieć, jaki wpływ na jego działalność może mieć prawo innych krajów. W 
przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy prawem lokalnym jednego kraju, a 
prawem innego kraju lub jeżeli lokalne zwyczaje są sprzeczne z tymi prawami, 
należy poprosić o pomoc.
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Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe 
Pracownik odkrywa, że jeden z 
klientów w celu spełnienia 
wymogów rządowych 
nieprawidłowo przedstawia 
proporcje składników w częściach 
Eaton. Pracownik nie podejmuje 
żadnych działań, ponieważ obawia 
się utraty klienta.

Pracownica działu spedycji 
zauważa, że produkt Eaton 
przeznaczony na eksport zawiera 
technologię, która podlega 
ograniczeniom lokalnego prawa 
eksportowego. Pracownica 
dowiaduje się, że wymagana 
licencja eksportowa nie została 
uzyskana. Mimo tego, nie 
kwestionuje przesyłki i zezwala na 
jej wysłanie.

Postępowanie prawidłowe
Kierownik zauważa, że towar ma 
zostać przesłany z kraju, z którym, 
według amerykańskiego prawa 
eksportowego, handel jest 
dozwolony, do kraju, z którym 
handlować nie wolno. Przesyłka 
zostaje zatrzymana.

Awarie maszyn mogą 
spowodować opóźnienie w 
dostawie produktów do ważnego 
klienta. Jednym z rozwiązań jest 
przeniesienie produkcji do innej 
fabryki Eaton. Wymagałoby to 
jednak zgody klienta oraz 
lokalnych urzędów podatkowych i 
celnych. Pomimo tygodniowego 
opóźnienia w przesyłce, dyrektor 
zakładu upewnia się, że jego 
zespół otrzyma wymagane 
pozwolenia, zanim produkcja 
zostanie przeniesiona.

 Pytania

Pyt. Podejrzewam, że dystrybutor wysyła części marki Eaton do kraju, 
objętego sankcjami lub embargiem. Co powinienem zrobić?

Odp. Wysyłanie produktów do krajów objętych sankcjami lub embargiem może 
być nielegalne i sprzeczne z prawem eksportowym krajów, w których firma 
Eaton prowadzi działalność. Zasady dotyczące takich wysyłek są 
skomplikowane, a stwierdzenie czy dana wysyłka jest zgodna z prawem 
wymaga uważnego prześledzenia faktów. Jeżeli masz wątpliwości, czy 
produkty Eaton nie są wysyłane do kraju objętego sankcjami lub embargiem, 
bądź podejrzewasz, że konkretne transakcje mogą dotyczyć takiego kraju, 
skontaktuj się z działem prawnym, aby otrzymać stosowną pomoc.

Pyt. W niektórych przypadkach standardy i polityka firmy Eaton są 
bardziej rygorystyczne niż lokalne przepisy prawa. Dlaczego mamy 
stosować bardziej rygorystyczne przepisy niż te wymagane przez 
prawo lokalne?

Odp. Firma Eaton jest zobowiązana do prawidłowego postępowania, nawet 
jeżeli nasze działania są bardziej rygorystyczne niż przepisy prawa 
lokalnego lub wtedy gdy lokalne zwyczaje i praktyka zezwalają na mniej 
restrykcyjne podejście.
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2 Uczciwość w księgowaniu 
i sporządzaniu 
sprawozdań finansowych

Utrzymujemy dokładny i wyczerpujący rejestr naszej 
działalności finansowej i gospodarczej oraz 
sporządzamy na czas pełne, dokładne i zrozumiałe 
sprawozdania finansowe i inne materiały 
informacyjne. Opracowaliśmy system wewnętrznych 
kontroli w celu zapewnienia uczciwości naszych 
sprawozdań finansowych i przedstawianych informacji.
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Dokładność

Pracownicy są zobowiązani do:

19

• zapewnienia, aby księgi finansowe, akta i dokumenty, za które są 
odpowiedzialni, w sposób dokładny i prawdziwy odzwierciedlały 
przeprowadzone transakcje, a także, aby zgodne były z wymaganymi zasadami 
księgowania i z zasadami wewnętrznej kontroli Eaton.

• w żadnym wypadku nie mogą fałszować żadnych dokumentów, ani też w 
nieprawdziwy sposób przedstawiać przeprowadzonych transakcji. 

• stosowania się do obowiązujących w Eaton zasad przechowywania 
dokumentacji.



 Pytania
Pyt. Jakie są przykładowe akta firmy?
Odp. Akta firmy mogą mieć formę elektronicznych lub papierowych 

dokumentów, w tym:
• dokumentacji godzin pracy
• dokumentacji z testów 
• dokumentacji dotyczącej środowiska naturalnego i BHP
• danych dotyczących przychodów i kosztów
• raportów finansowych
• raportów z wydatków
• informacji dotyczących produktów
• dokumentacji dotyczącej jakości
• dokumentacji dotyczącej kwalifikacji i historii zatrudnienia.

Pyt. Jakie konsekwencje grożą za podawanie nieprawdziwych informacji 
w raportach firmy?

Odp. Składanie fałszywych informacji dotyczących jakości przeprowadzonych 
testów, zapasów, finansów czy jakichkolwiek raportów tego typu może 
pociągnąć za sobą kary dyscyplinarne, włącznie z rozwiązaniem umowy o 
pracę. Takie zachowanie może również zaszkodzić reputacji firmy i w efekcie 
pociągnąć pracowników oraz firmę do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Pyt. Jeden z moich współpracowników popełnił błędy w raporcie 
dotyczącym kluczowych testów, co może skutkować poważnymi 
wadami produkcyjnymi. W jaki sposób mogę zgłosić ten problem bez 
narażania na szwank relacji ze współpracownikiem?

Odp. Zależnie od okoliczności, Twój przełożony lub dział personalny powinien 
być w stanie przeprowadzić dochodzenie w taki sposób, by nie ujawnić 
Twojego zgłoszenia. Jeśli jednak nie czujesz się komfortowo, zwracając 
się z tą kwestią do lokalnych kierowników, możesz zgłosić swoje obawy 
do biura do spraw etyki zawodowej i zgodności.

Pyt. Mój nowy współpracownik nie posiada doświadczenia, które 
zgłaszał w trakcie procesu rekrutacji. Kiedy zapytałem go o to, 
odpowiedział, że ubarwił historię swojego zatrudnienia, aby 
otrzymać posadę. Stwierdził, że nie jest to ważne tak długo, jak 
sprawdza się w pracy. Czy jest to właściwe postępowanie?

Odp. Nie. Pracownicy, którzy przedstawili nieprawdziwe informacje dotyczące 
historii swojego zatrudnienia oraz wykształcenia mogą zostać poddani 
karom dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę. 
Pracownicy, którzy świadomie sfałszowali historię własnego zatrudnienia, 
mogą postąpić podobnie z innymi dokumentami. Ponadto jest to 
nieuczciwe wobec innych osób, które aplikowały na to stanowisko.

Pyt. Jeden z kolegów poprosił mnie, abym zatwierdził fakturę za usługi, 
które nie zostały wykonane. Co robić?

Odp. Jeżeli zatwierdzisz fakturę wiedząc, że nie otrzymaliśmy wymienionych w 
niej usług, oznaczać to będzie, że sprawozdanie zostało sfałszowane. Jeżeli 
płatność dokonywana jest na podstawie Twojego potwierdzenia, Twoje 
działanie może być uznane za kradzież. Porozmawiaj ze swoim kolegą o 
swoich zastrzeżeniach. Jeżeli nie czujesz się z tym komfortowo, skontaktuj 
się ze swoim kierownikiem, lokalnym dyrektorem finansowym lub biurem 
do spraw etyki zawodowej, aby uzyskać pomoc w dalszym postępowaniu.
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Przykłady
Postępowanie nieprawidłowe 
Aby sprostać wymaganiom 
sprzedaży, kierownik fabryki 
poprosił kontrolera finansowego, 
aby ten odznaczył dużą sprzedaż 
w ostatnim dniu kwartału, mimo 
że zamówienie zostało 
zrealizowane dopiero dwa dni 
później.

Przedstawiciel handlowy w 
raporcie wydatków przedstawił 
fałszywe rachunki za posiłki, w 
których nie uczestniczył.

Pracownik dowiedziawszy się, że 
klient grozi pozwaniem firmy za 
wady produkcyjne, kasuje 
wszystkie wiadomości od klienta 
kwestionujące rezultaty testów 
produktu.

Kierownik handlowy płaci za 
wycieczkę klienta do Disneylandu 
i odnotowuje to jako wydatki na 
podróż w celach rozwoju 
produktu.

Postępowanie prawidłowe
Kierownik prosi pracownika, aby 
ten zmienił szczegóły raportu 
dotyczącego wypadku. Pracownik 
nie czuje się komfortowo, 
zmieniając raport, prosi więc o 
radę innego kierownika.  

Osoba nowo zatrudniona 
spostrzega, że współpracownicy 
regularnie fałszują na kartach 
czasu pracy liczbę 
przepracowanych godzin. Ponadto 
zauważa, że taka praktyka jest 
powszechnie znana i 
akceptowana w fabryce. Nowy 
pracownik nie czuje się 
komfortowo zgłaszając problem 
lokalnym kierownikom, zwraca się 
więc do biura do spraw etyki 
zawodowej.

Pracownica zwraca uwagę na 
kilka rażących błędów w raporcie 
ze stanów magazynów, jej 
przełożony potwierdza popełnione 
błędy, dziękuje pracownicy oraz 
składa poprawny raport.

Pracownica dowiaduje się, że 
klient - aby dokonać zakupu - 
korzysta ze specyfikacji produktu, 
która pochodzi z nieużywanej już 
instrukcji tego produktu. 
Pracownica niezwłocznie 
informuje klienta o pomyłce.
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Przestrzeganie  
praw człowieka

Przestrzegamy praw człowieka i wymagamy tego 
samego od firm, z którymi współpracujemy.

3

22



Jako obywatel świata i odpowiedzialny członek społeczeństwa, Eaton szanuje 
godność ludzką, potrzeby społeczności i środowisko. Eaton wierzy, że 
odpowiedzialność społeczna jest wartością, która stanowi integralną część 
prowadzenia naszej działalności.

Prawa człowieka
Doceniamy fakt, że wiele niezależnych organizacji i komisji opracowało kluczowe 
międzynarodowe instrumenty dotyczące praw człowieka, takie jak United Nations 
Global Compact, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich i Politycznych i Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych. Te dokumenty są zgodne z zasadami, które powinny 
być przestrzegane przez firmy, wspierając ochronę praw człowieka i 
powstrzymując się od ich naruszania. W firmie Eaton zasady te są integralną 
częścią naszych wartości oraz wpływają na sposób, w jaki działamy każdego dnia. 
Wymagamy również, aby zasad tych przestrzegali nasi dostawcy. Ponadto firma 
Eaton jest członkiem organizacji Global Reporting Initiative, która jest jedną z 
najczęściej używanych platform na świecie służących do raportowania postępów 
w działalności na rzecz praw człowieka, ochrony środowiska, prawa pracy, 
działalności antykorupcyjnej oraz odpowiedzialności korporacyjnej.

Praca nieletnich
Nie zatrudniamy do pracy dzieci. Za dziecko uznajemy osobę poniżej 16 roku 
życia. Jeżeli lokalne przepisy prawa są w tym względzie bardziej restrykcyjne, 
wówczas stosujemy się do tych przepisów. Jednakże nie zatrudniamy dzieci 
poniżej 16 roku życia nawet w przypadku, gdy prawo lokalne na to zezwala.

Praca przymusowa
Zabraniamy stosowania jakiekolwiek formy pracy przymusowej, pracy 
niewolniczej czy służebnej.

Wynagrodzenie
Zapewniamy wynagrodzenia oraz świadczenia spełniające bądź przewyższające 
wymagania prawne i stanowiące konkurencyjną ofertę na lokalnym rynku pracy.

Równość szans wszystkich pracowników
Wyznajemy zasadę angażowania w naszą działalność wszystkich pracowników 
oraz zasadę równości w zatrudnianiu. Dążymy do stworzenia takich warunków 
pracy, w których każdy bez względu na środowisko z jakiego pochodzi, płeć, 
rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie etniczne, wiek, narodowość, orientację 
seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, stanowisko czy zajmowaną 
pozycję, mógł osiągnąć potencjał swoich możliwości i przyczynić się do 
polepszenia otoczenia.
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Środowisko pracy
Stosujemy filozofię Eaton oraz wierzymy w osiągnięcie doskonałych wyników 
poprzez dbałość o rozwój i szkolenie pracowników. Nasza filozofia oparta jest na 
podstawowym założeniu, że wszyscy pracownicy podchodzą do swych 
obowiązków sumiennie. Opieramy naszą politykę, działalność oraz podejmowane 
decyzje na poniższych założeniach:

• Dążymy do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników.
• Chcemy wykonywać naszą pracę jak najlepiej.
• Doceniamy różnice indywidualne.
• Przekaz informacji odbywa się w sposób otwarty i szczery.
• Zapewniamy konkurencyjne wynagrodzenia i świadczenia.
• Stale się uczymy, rozwijamy i zmieniamy.
• Doceniamy nowe pomysły.
• Jesteśmy oddani naszej pracy i zaangażowani w budowanie przyszłości 

Eaton.
• Chcemy poprawiać stan środowiska naturalnego i warunki życia 

społeczności, w ramach których funkcjonujemy.

Uważamy, że wszyscy pracownicy powinni traktować innych współpracowników 
oraz inne osoby, z którymi wchodzą w kontakt służbowy, z szacunkiem i godnością.

Zobowiązujemy się do utrzymania środowiska pracy wolnego od niedozwolonych 
substancji, narkotyków, tytoniu i alkoholu. 

Staramy się zapewnić środowisko pracy oparte na wzajemnym zaufaniu, gdzie 
pracownicy mogą swobodnie zadawać pytania, przedstawiać swoją opinię, 
zgłaszać obawy i brać aktywny udział w procesie podejmowania decyzji. 

W sytuacji, w której pracownicy reprezentowani są przez związki zawodowe i/lub 
rady pracownicze, firma Eaton w kontaktach z takimi przedstawicielami stosuje 
się do przepisów prawa lokalnego.

Dostawcy
Wymagamy, aby wszyscy dostawcy Eaton przestrzegali praw zawartych w 
Kodeksie Dostawców Eaton.

Działania społecznościowe
Wspieramy społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Korporacja, jako 
odpowiedzialny obywatel, stara się wpłynąć na poprawę jakości życia, poprzez 
wspieranie edukacji, lecznictwa, usług socjalnych, rozwoju społecznego i innych 
miejscowych działań społecznych. Firma popiera także dobrowolne 
zaangażowanie pracowników wspierających społeczne inicjatywy.
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 Pytania
Pyt. Nasi klienci i dostawcy czasem pytają, czy firma Eaton wspiera 

United Nations Global Compact lub inne inicjatywy na rzecz praw 
człowieka. Co odpowiedzieć?

Odp. Możesz dostarczyć naszym klientom lub dostawcom kopię Zasad Etyki 
lub poprosić ich o zapoznanie się z elektroniczną wersją przewodnika 
zamieszczoną na naszej stronie internetowej. Jeżeli zostaniesz proszony o 
udział w ankiecie dotyczącej powyższych kwestii, skontaktuj się z działem 
prawnym w celu uzyskania porady.

Pyt. Czuję się niekomfortowo, kiedy kierownik opowiada dowcipy dotyczące 
pochodzenia etnicznego i narodowości. Co powinienem zrobić?

Odp. Najlepszym rozwiązaniem jest rozmowa z kierownikiem i poproszenie go o 
to, aby przestał opowiadać dowcipy tego typu. Jeśli jednak nie czujesz się z 
tym komfortowo, możesz zgłosić swój problem do działu personalnego.

Pyt. W jaki sposób Eaton korzysta z różnorodności?
Odp. Nasz sukces zależy od umiejętności wyszukiwania najlepszych 

pracowników na światowym, wielokulturowym rynku pracy. Doceniając 
indywidualne różnice, zyskujemy pracowników o unikatowym 
doświadczeniu, co z kolei prowadzi do powstawania innowacyjnych 
pomysłów i podejmowania lepszych decyzji.

Pyt. Firma kontrolowana przez skarb państwa wchodząca jako nasz partner 
w skład spółki joint venture nie zatwierdza kandydatur kobiet 
rekomendowanych przez nas na wysokie stanowiska. Czy w przyszłości 
powinniśmy przestać rekomendować kobiety na te stanowiska?

Odp. Nie. Nierekomendowanie kobiet na ważne stanowiska może stworzyć 
wrażenie, że zgadzamy się na dyskryminację. Firma Eaton zatwierdza 
swoich najlepszych kandydatów ze względu na ich kompetencje. 
Potwierdzamy tym samym nasze zobowiązanie, aby zatrudniać 
najlepszych pracowników, bez względu na ich płeć.
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Pyt. Moja nowa kierowniczka czasami zastrasza mnie i poniża na oczach 
moich współpracowników. Najprawdopodobniej ma taki styl, jednak 
wpływa to negatywnie na moje poczucie wartości. Czy jest coś, co 
mogę zrobić w tej sprawie?

Odp. Jeżeli czujesz, że nie jesteś traktowany w profesjonalny sposób, 
porozmawiaj o tym ze swoją kierowniczką i zwróć jej uwagę na to, jak jej 
zachowanie wpływa na Twoje samopoczucie. Jeśli nie czujesz się z tym 
komfortowo, zwróć się ze swoim problemem do innego kierownika bądź 
do działu personalnego.

Pyt. Mam powody, aby sądzić, że jeden z naszych czołowych dostawców 
zmusza swoich pracowników do pracy w niebezpiecznych 
warunkach. Czy mam się tym niepokoić?

Odp. Firma Eaton zbudowała swoją reputację dzięki prawidłowemu 
postępowaniu w każdej sytuacji. Reputacja ta może jednak zostać 
zniszczona poprzez działania naszych partnerów. Należy zgłosić swoje 
obawy kierownikowi, dzięki czemu firma Eaton będzie mogła zdecydować, 
jakie działania podjąć w tej sprawie.
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Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe 
Pracownicy wyśmiewają swojego 
współpracownika ze względu na 
jego orientację seksualną.

Ze względu na płeć kobieta 
otrzymuje niższą pensję niż jej 
współpracownik- mężczyzna.

Postępowanie prawidłowe
Kobieta stara się o stanowisko 
technika narzędzi maszynowych 
tradycyjnie zajmowane przez 
mężczyzn. Jej podanie zostaje 
rozpatrzone wyłącznie na 
podstawie jej kwalifikacji.

Jeden z dostawców wykorzystuje 
pracę dzieci w produkcji części dla 
firmy Eaton. Firma Eaton zmienia 
dostawcę, pomimo wzrostu 
kosztów.



Jakość

Robimy wszystko, aby nasze produkty i usługi były 
najlepszej jakości.

4
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Doskonałość

Wysoka jakość leży u podstaw naszej działalności i naszych zobowiązań w 
stosunku do odbiorców. Wysoka jakość pozwala nam konkurować na rynku z 
innymi firmami. Nasze zaangażowanie w jakość oznacza, że:

• wysoka jakość jest priorytetem w naszej codziennej pracy, w której 
koncentrujemy się na ciągłym doskonaleniu;

• nasze technologie produkcji spełniają lub przewyższają podjęte przez nas 
zobowiązania w stosunku do odbiorców;

• dostarczając nasze usługi koncentrujemy się na innowacyjnych 
rozwiązaniach i potrzebach klientów;

• zapewniamy, że wszystkie niezbędne kontrole oraz testy są 
wykonywane oraz, że wszystkie dokumenty związane ze wspomnianymi 
testami są kompletne, dokładne i prawdziwe;

• projektujemy nasze produkty tak, aby spełniały wszystkie wymogi 
rządowych norm i przepisów prawnych. Przeprowadzamy odpowiednie 
testy regularnie, tak aby zagwarantować zgodność z przepisami;

• naszym najwyższym celem jest zero błędów i zero pomyłek;  
• każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny za stosowanie się do praktyk i 

przepisów dotyczących jakości w swojej pracy.

 Pytania

Pyt. Dostawca wycofuje części z poprzedniej dostawy, ponieważ nie 
spełniały one konkretnych wymogów. Produkty zawierające te części 
zostały już wysłane do klientów, ale mój kierownik uważa, że nie 
powinniśmy ich o tym informować, ponieważ jest to problem 
dostawcy. Wydaje mi się to nie w porządku, ale nie wiem, czy 
powinienem cokolwiek mówić. Co robić?

Odp. Jeżeli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do jakości lub bezpieczeństwa 
produktów, nie możesz tego trzymać w tajemnicy. Chociaż każdy z nas 
odpowiedzialny jest za swoje własne zachowanie, jednak nasze wspólne 
zobowiązanie, aby prowadzić działalność uczciwie oznacza, że każdy z nas 
powinien stanowczo zabierać głos, jeżeli ma zastrzeżenia co do 
prawidłowości konkretnego zachowania.

Pyt. W jaki sposób mogę odpowiadać za jakość, skoro jest tak duża 
presja, aby produkty dotarły do klientów na czas?

Odp. Nasza reputacja jako dostawców produktów wysokiej jakości jest bardzo 
ważna. Pomimo że dotrzymanie terminów zamówień jest bardzo ważne 
nie oznacza to, że oczekujemy od pracowników podejmowania działań, 
które mogłyby obniżyć jakość naszych produktów. Jeżeli odczuwasz 
presję tego rodzaju, porozmawiaj ze swoim kierownikiem lub lokalnym 
kierownikiem do spraw jakości. Jeśli nie czujesz się z tym komfortowo, 
skontaktuj się z biurem do spraw etyki zawodowej.
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Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe 
Kierownik do spraw zaopatrzenia 
podczas pozyskiwania nowych 
dostawców zauważył, że jedna z 
proponowanych firm nie posiada 
wymaganego świadectwa oceny 
systemu jakości. Ze względu na 
napięty terminarz, kierownik 
ignoruje brak odpowiednich 
dokumentów i dodaje firmę do 
listy zatwierdzonych dostawców.

Pracownik działu produkcji 
zauważa, że urządzenie 
wykrywania błędów wymagane 
przez klienta nie działa. Kontaktuje 
się ze swoim kierownikiem, który 
stwierdza, że urządzenie wcale 
nie jest konieczne. Pracownik 
niechętnie wraca do przerwanej 
pracy, nie przerywając procesu 
produkcji.

Postępowanie prawidłowe
Pracownik jest proszony o 
pominięcie kolejnych etapów 
procesu zatwierdzania 
dostawców, tak by jak najszybciej 
pozyskać nowego dostawcę. 
Przed podjęciem decyzji i bez 
obawy o działania odwetowe, 
pracownik zwraca się z pytaniem 
do kierownika do spraw jakości i 
łańcucha dostaw, czy 
postępowanie, o które jest 
proszony jest właściwe.

Kierownik zauważa, że w 
magazynach kończą się zapasy 
konkretnych śrub. Niewiele 
krótsza śruba, z takim samym 
rozmiarem gwintu 
wykorzystywana jest na 
sąsiedniej linii produkcyjnej. 
Wiedząc, jak ważny dla klienta 
jest produkt, kierownik zwraca się 
z prośbą do inżynierów produkcji i 
jakości o ocenę, czy możliwe jest 
użycie krótszej śruby. Ocena taka 
wydawana jest na podstawie 
wyników testów. Przed użyciem 
innej śruby w procesie produkcji 
zostaje zmieniona dokumentacja.
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Etyka w konkurencji

Przewagę nad naszymi konkurentami osiągamy 
jedynie przez znakomitą jakość pracy. Nie 
bierzemy udziału w nielegalnej lub nieetycznej 
działalności handlowej.

5
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Pracownicy zatrudnieni w działach marketingu, handlowym, zaopatrzenia czy 
zakupów muszą bardzo dokładnie znać ustawodawstwo antymonopolowe oraz 
inne przepisy i zarządzenia handlowe. Znajomość tych przepisów dotyczy także 
osób, które zrzeszone są w związkach handlowych oraz organizacjach i 
stowarzyszeniach ustalających normy przemysłowe.

Etyczne działania w stosunku do konkurentów
Pracownicy muszą wystrzegać się:

• omawiania z konkurentem: cen, kosztów, produkcji, możliwości 
produkcyjnych, oferowanych produktów i usług, rynków, kanałów 
dystrybucyjnych, dostawców, odbiorców oraz innych poufnych tematów 
związanych z działalnością gospodarczą firmy;

• działań prowadzących do eliminacji konkurencji na rynkach, na których 
Eaton jest potentatem, włączając w to sprzedaż produktów poniżej 
kosztów i inne agresywne praktyki;

• zlecania osobom trzecim lub wykorzystywania innych do uzyskania 
tajemnic handlowych konkurencji w niewłaściwy sposób, taki jak: 
kradzież, samowolne przywłaszczenie, odtworzenie lub pozyskanie 
danych czy dokumentów w drodze oszustwa;

• świadomego korzystania z tajemnic handlowych konkurencji oraz
• lekceważącego traktowania konkurencji, podważania wartości ich 

produktów i rozpowszechniania bezpodstawnych pogłosek.

Bez porozumienia z działem prawnym Eaton i bez wcześniejszej, formalnej zgody 
ze strony kierownictwa odpowiedniego szczebla, pracownikom zabrania się:

• negocjowania z konkurentami ewentualnych fuzji, przejęć, transakcji typu 
joint venture, wspólnych zakupów, czy też umów dotyczących 
marketingu i rozwoju;

• przeprowadzania analizy porównawczej z konkurencją;
• ustalania norm przemysłowych przy współudziale konkurentów ani 

udziału w działaniach związków handlowych oraz
• wymiany informacji z konkurentami rynkowymi.

Etyczne traktowanie klientów
Bez uprzedniego zatwierdzenia przez dział prawny Eaton, pracownikom zabrania się:

• narzucania klientom ceny dalszej odsprzedaży lub dzierżawy produktów 
Eaton;

• narzucania klientom wiązanej sprzedaży produktów lub usług firmy Eaton;
• wiązania klienta umową na zasadzie wyłączności;
• ograniczania klientowi w jakikolwiek sposób zasięgu dalszej sprzedaży 

czy dzierżawy produktów lub usług firmy Eaton;
• ograniczania w jakikolwiek sposób tego, komu klient może odsprzedać 

lub wydzierżawić produkty lub usługi oraz
• wyróżniania pod względem cen czy bonifikat konkurujących ze sobą 

klientów, którzy oferują takie same produkty.
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 Pytania

Pyt. Czy mogę złożyć podanie o pracę w konkurencyjnej firmie po to, aby 
poznać nowe produkty oferowane przez tę firmę? 

Odp. Nie. Pozyskiwanie tajnych informacji poprzez ukrywanie prawdziwych 
intencji jest niewłaściwe i może być uznane za nielegalne. Zbieranie 
dostępnych publicznie informacji o produktach naszych konkurentów jest 
dozwolone, jeśli prowadzone jest profesjonalnie i zgodnie z prawem. Jeśli 
masz pytania, w jaki sposób należy prowadzić dozwolony wywiad 
handlowy, skontaktuj się z działem prawnym.

Pyt. Pracownik potencjalnego klienta zaproponował złożenie dużego 
zamówienia na produkty Eaton, jeżeli zgodzę się dostarczyć do jego 
domu generator. Nie chcę stracić klienta ani dużego zamówienia.  
Co robić?

Odp. Nie dawaj tej osobie generatora. Byłaby to forma łapówki uznawana przez 
większość krajów za nielegalną i sprzeczną z polityką antykorupcyjną firmy 
Eaton. Przedstaw tej osobie zalety płynące ze współpracy z Eaton i rozważ 
czy w zespole potencjalnego klienta są też inne osoby, które mogą uznać 
naszą ofertę za najlepszą.

Pyt. Jeden z moich współpracowników czasami podaje klientom 
nieprawdziwe informacje dotyczące produktów naszych 
konkurentów. Mówi, że klienci i tak wiedzą, że przesadza po to, aby 
sprzedać nasze produkty, ale mimo tego nie czuję się z tym 
komfortowo. Co robić?

Odp. Po pierwsze, przypomnij współpracownikowi, że budowanie 
długotrwałych relacji jest oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 
Zyskujemy nowych klientów i prowadzimy działalność biznesową dzięki 
świetnym wynikom oraz uczciwemu prezentowaniu własnych produktów. 
Jeśli nie czujesz się komfortowo, rozmawiając o tym ze swoim 
współpracownikiem, wówczas poinformuj o tym problemie swojego 
kierownika lub dział personalny.

Pyt. Utrzymuję bardzo dobre stosunki z przyjacielem, który pracuje dla 
naszego konkurenta. Czy jest coś niewłaściwego w okazjonalnych 
rozmowach na temat tego, co dzieje się na rynku?

Odp. Unikaj rozmów ze swoim przyjacielem na tematy, które mogą zostać 
uznane za niewłaściwe lub mogłyby prowadzić do postawienia zarzutu o 
działalność antykonkurencyjną. Rozmowy o działalności handlowej z 
konkurentem mogłyby zostać uznane za umowę pomiędzy dwoma 
konkurentami naruszającą zasady wolnej konkurencji.

Pyt. Mój sąsiad właśnie stracił pracę u jednego z naszych głównych 
konkurentów. Czy mogę go wypytać o ich produkty, skoro już nie 
pracuje dla tej firmy?

Odp. Zanim zaczniesz zadawać pytania, zapewnij swojego sąsiada, że nie 
pytasz go o informacje tajne lub takie, które objęte były klauzulą poufności 
w jego umowie z byłym pracodawcą.34

Etyczne traktowanie dostawców
Bez uprzedniego zatwierdzenia przez dział prawny Eaton, pracownikom zabrania się:

• wiązania zakupu produktu lub usługi ze wzajemną sprzedażą produktu 
lub usługi;

• wiązania dostawcy umową na zasadzie wyłączności oraz
• zawiązywania, w jakiejkolwiek formie, grup zakupu.



Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe 
Kierownik zatwierdza umowę 
pomiędzy dwoma konkurentami 
dotyczącą podniesienia cen 
oferowanych klientom.

Nowy pracownik Eaton używa 
swojego starego hasła, aby wejść 
na stronę internetową swojego 
byłego pracodawcy i pozyskać 
poufne dane.

Postępowanie prawidłowe
Na spotkaniu członków zrzeszenia 
handlowego, na którym obecny 
jest również kierownik działu 
marketingu, rozmowy schodzą na 
temat kontroli cen na rynku. 
Kierownik marketingu reaguje na 
to mówiąc, że temat rozmowy 
jest niestosowny i opuszcza 
spotkanie.

Podczas rozmowy o pracę w 
Eaton, inżynier pracujący 
wcześniej dla konkurenta opisuje 
pracę nad nowym produktem 
konkurencji. Kierownik działu 
inżynieryjnego prosi go, aby 
informacje dotyczące konkurenta 
zatrzymał dla siebie.
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Przestrzeganie zasad 
równości zatrudnienia 
i respektowanie różnic 
kulturowych

Zobowiązujemy się respektować różnice kulturowe 
wśród naszych pracowników, poprzez wprowadzenie 
zasad równości zatrudnienia i równego traktowania 
wszystkich pracowników, opartego o ich indywidualne 
zasługi. Nie tolerujemy prześladowania i dyskryminacji 
w miejscu pracy.

6
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Korzystamy z Wartości Eaton, aby wyrazić naszą wiarę w osiąganie doskonałych 
wyników dzięki naszym pracownikom..

Promujemy otwarte środowisko pracy, w którym szanujemy indywidualne 
różnice i doceniamy unikalny punkt widzenia, który prowadzi do innowacyjnych 
pomysłów i lepszych decyzji. 

 Uważamy, że wszyscy pracownicy powinni traktować innych pracowników oraz 
inne osoby, z którymi wchodzą w kontakt służbowy, z szacunkiem i godnością.

Wspieramy praktyki, które sprzyjają równym zasadom zatrudnienia 
wykwalifikowanych pracowników.

Dążymy do stworzenia takich warunków pracy, aby każdy, bez względu na 
środowisko z jakiego pochodzi, płeć, rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie 
etniczne, wiek, narodowość, orientację seksualną, tożsamość płciową, 
niepełnosprawność, stanowisko czy zajmowaną pozycję, mógł osiągnąć potencjał 
swoich możliwości i przyczynić się do polepszenia otoczenia.

Równość szans  
dla wszystkich 
pracowników
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 Pytania

Pyt. Myślę, że mój przełożony faworyzuje mojego współpracownika ze 
względu na to, że obaj są tego samego wyznania. Co robić?

Odp. Najlepszym rozwiązaniem byłaby rozmowa o Twoim problemie z 
przełożonym. Jeśli jednak nie czujesz się z tym komfortowo, skontaktuj 
się z lokalnym kierownikiem działu personalnego.

Pyt. Po naszym dziale krąży plotka, że jeden z księgowych otrzymał 
awans, po tym, jak pomógł przełożonemu ukryć poważny błąd. Czy 
to jest uczciwe?

Odp. Nie, to nie jest uczciwe, ale może to być tylko plotka. Jeżeli jednak 
uważasz, że są podstawy, aby sądzić, że Twój kierownik zachował się 
niewłaściwe, poinformuj o tym innego kierownika bądź skontaktuj się z 
działem personalnym. Żadne działania odwetowe nie zostaną podjęte 
przeciwko Tobie.

Pyt. Mój przyjaciel jest zatrudniony w innej międzynarodowej firmie na 
podobnym stanowisku do mojego i uważa, że ja otrzymuję za małą 
pensję. Skąd mogę wiedzieć, czy to jest prawda?

Odp. Jest prawdopodobne, że Twój przyjaciel nie bierze pod uwagę całkowitego 
uposażenia, jakie otrzymujesz. Jeśli masz pytania w kwestii Twojego 
wynagrodzenia, skontaktuj się ze swoim kierownikiem.

Pyt. Mój kierownik wymaga od naszego zespołu realizacji miesięcznych 
celów jakości i frekwencji. Czy to nie jest prześladowanie?

Odp. Nie. Od kierowników wymaga się, aby traktowali swoich podwładnych w 
profesjonalny sposób. Uczciwe i konsekwentne wymaganie od 
podwładnych osiągania określonych wyników nie jest prześladowaniem.
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Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe 
Kandydatura kobiety na określone 
stanowisko nie jest brana pod 
uwagę, ponieważ jest ona 
zaręczona, a jej religia zabrania jej 
kontynuowania pracy po ślubie. 

Fabryka zleca wykonanie usług 
konserwatorskich i dozorczych 
niewielkiej firmie zewnętrznej. 
Kierownik fabryki podejrzewa, że 
w firmie tej zatrudnione są osoby, 
które nie posiadają zezwolenia na 
pracę w kraju. Mimo tego, 
kierownik nie podejmuje żadnych 
działań. 

Kandydaci do pracy pochodzą z 
dwóch sąsiadujących ze sobą 
państw, między którymi utrzymują 
się złe stosunki. Kierownik działu 
personalnego unika zatrudniania 
osób z jednego z tych krajów, 
ponieważ może to mieć 
negatywny wpływ na miejsce 
pracy. Lokalne prawo nie zakazuje 
zatrudniania nowych pracowników 
w oparciu o ich pochodzenie.

Przełożony usłyszał, jak 
pracownicy używają obelg 
dotyczących pochodzenia 
etnicznego jednego z ich 
współpracowników. Mimo tego, 
nie zareagował.

Postępowanie prawidłowe
Osoba z widoczną 
niepełnosprawnością fizyczną 
stara się o pracę. Jej podanie 
rozpatrywane jest na podstawie 
jej kwalifikacji.  

Kobieta zostaje awansowana na 
stanowisko kierownika fabryki ze 
względu na jej doświadczenie i 
umiejętności, pomimo że kilku 
mężczyzn wyraziło swoją niechęć 
do pracy jako podwładni kobiety.

Dwóch współpracowników udaje 
się do działu personalnego by 
zgłosić, że zauważyli, jak inny 
pracownik gestykulował, grożąc 
swojemu współpracownikowi. 
Dział personalny zwraca się do 
pracownika, który wykonywał 
gesty sugerujące użycie 
przemocy, informując go, że takie 
zachowanie nie będzie 
tolerowane. Pracownik zostaje 
dyscyplinarnie ukarany. 

Kierowniczka przekazuje działowi 
personalnemu informację, że 
umawia się z jednym ze 
współpracowników. Należy 
rozważyć, czy taki związek nie 
stanowi rzeczywistego lub 
pozornego konfliktu interesu oraz 
czy istnieje potrzeba zmiany 
obowiązków lub przeniesienia obu 
osób na inne stanowiska
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Unikamy takich związków i takiego postępowania, 
które mogłyby wpłynąć na naszą ocenę sytuacji lub 
spowodować pozorny lub rzeczywisty konflikt 
pomiędzy naszymi prywatnymi interesami a 
lojalnością wobec firmy Eaton. Nie nadużywamy 
naszej pozycji w firmie w celu czerpania 
niestosownych korzyści dla siebie lub dla innych. Nie 
konkurujemy z Eaton.

7Unikanie konfliktu 
interesów
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Relacje z inyymi

Konflikt interesów powstaje wtedy, gdy nasze osobiste interesy, lub nasze 
postępowanie, wpływa, lub też może się wydawać, że wpływa negatywnie na 
naszą zdolność działania w interesie firmy Eaton. Nawet jeśli taka decyzja jest z 
gruntu słuszna, to innym osobom trudno będzie ją zaakceptować. Stąd 
niezwykle ważne jest unikanie sytuacji, w których musimy się opowiedzieć po 
jednej ze stron. Czasem trudno jest określić konflikt interesów, a sytuacje w 
których może on wystąpić są bardzo różne. Poniżej wymieniamy kilka częstych 
sytuacji konfliktowych.

Zatrudnienie przez inną firmę lub inny rodzaj pracy
Choć sam fakt podejmowania dodatkowej pracy nie musi powodować konfliktu 
interesów, to należy zwrócić szczególną uwagę na to, by podejmowana praca dla 
innej firmy lub w ramach własnej działalności nie miała nic wspólnego z naszą 
pracą w Eaton i nie wpływała na naszą wydajność pracy w Eaton. Zakłada się, że 
kadra kierownicza i specjaliści zatrudnieni w Eaton, poświęcają cały swój czas 
pracy na sprawy związane z pracą dla Eaton i nie powinni w tym czasie „dorabiać 
na boku”. Przed podjęciem dodatkowej pracy należy uzyskać zgodę 
bezpośredniego przełożonego.

Praca dla dostawcy lub klienta
Praca na rzecz dostawcy lub klienta Eaton, czy to w formie pracownika, 
konsultanta, czy też innej, powoduje konflikt interesów.

Konkurowanie z Eaton
Pracownikom zabrania się podejmowania pracy lub działań (jako pracownik, 
konsultant czy w innej formie), które konkurują z jakąkolwiek działalnością firmy 
Eaton.

Posiadanie akcji innych firm
Pracownikom Eaton nie wolno posiadać, w sposób pośredni lub bezpośredni, 
udziałów w żadnych firmach będących klientami, dostawcami lub konkurentami 
Eaton. Posiadanie takich udziałów stanowiłoby, lub mogłoby sprawiać wrażenie, 
iż stanowi konflikt interesów. Jako udziały określamy tu posiadanie ponad 
jednego procenta akcji lub wartości kapitałowej innej firmy. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości, co do posiadanych inwestycji, należy skonsultować się 
ze swoim przełożonym.
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Wykorzystywanie wewnętrznych informacji  
do inwestycji na giełdzie
Pracownikom, którzy mają dostęp do poufnych informacji, zabrania się używania lub 
dalszego przekazywania tych informacji, w celu inwestycji na giełdzie. 
Wykorzystywanie poufnych informacji do osiągnięcia korzyści finansowych jest 
bezprawne i nieetyczne. Osoby, które nie przestrzegają tych przepisów, mogą zostać 
ukarane na podstawie kodeksu cywilnego i karnego, grzywną lub więzieniem.

Rodzina i przyjaciele
Konflikt interesów może zaistnieć, gdy małżonek lub małżonka, krewny lub 
przyjaciel pracuje lub ma udziały w firmie, która jest dostawcą lub potencjalnym 
dostawcą, klientem lub potencjalnym klientem, konkurentem lub potencjalnym 
konkurentem firmy Eaton. Konflikt interesów stanowi także zatrudnienie 
krewnego lub bliskiego przyjaciela do pracy w Eaton w dowolnym charakterze. 
Należy za wszelką cenę unikać jakiegokolwiek podejrzenia o konflikt interesów. 
Stąd, jeśli pracownik Eaton ma krewnego lub przyjaciela, który pracuje dla 
dostawcy lub potencjalnego dostawcy, klienta lub potencjalnego klienta, czy też 
konkurenta firmy Eaton, aby zapobiec ewentualnym problemom, powinien 
zgłosić to swojemu przełożonemu.

Członkowie zarządu
Żaden pracownik Eaton, bez wyraźnej zgody 
Prezesa i Dyrektora Naczelnego firmy Eaton, nie 
może zasiadać w zarządzie czy radzie nadzorczej 
żadnej innej firmy, oprócz oddziałów i filii firmy 
Eaton. Obsadzanie stanowisk w zarządach firm 
podległych Eaton odbywa się zgodnie z 
obowiązującymi procedurami. Zezwolenie prezesa 
zarządu nie jest wymagane w przypadku pełnienia 
funkcji w organizacjach o charakterze 
niezarobkowym i organizacjach społecznych. 
Pracownicy pełniący funkcje w organizacjach o 
charakterze niezarobkowym, a zainteresowani 
ubezpieczeniem od odpowiedzialności, powinni 
zgłosić się po pomoc do zastępcy prezesa 
wykonawczego i general counsel.

Podarunki przekazywane lub 
otrzymywane od klientów lub 
dostawców Eaton
Niewłaściwe lub drogie podarunki, a także 
wszelkiego rodzaju oferty rozrywki przekazane lub 
otrzymane od klientów i dostawców firmy Eaton 
mogą tworzyć konflikt interesów. Więcej informacji 
na ten temat oraz informacji dotyczących zgłaszania 
podobnych zobowiązań znajdziesz w Regulaminie 
Eaton dotyczącym przyjmowania i przekazywania 
podarunków oraz ofert rozrywki.
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Pamiętaj: 

Problemy mogą 
wystąpić nie tylko 
wtedy, gdy 
istnieje 
rzeczywisty 
konflikt 
interesów. Należy 
unikać nawet 
podejrzeń 
występowania 
konfliktu 
interesów. W 
przypadku 
jakichkolwiek 
wątpliwości, 
poproś o pomoc.

▲!



 Pytania

Pyt. Od kiedy otrzymałem świetną posadę w Eaton, moja rodzina 
oczekuje, że pomogę im znaleźć zatrudnienie w firmie. Nie chciałbym 
ich zawieść i obrazić, mówiąc, że nie mogą aplikować. Co robić?

Odp. Sukces Eaton opiera się na zdolności zatrudniania najlepszych 
pracowników. Wytłumacz swojej rodzinie, że mogą starać się o pracę w 
firmie Eaton, jednak nie możesz w żaden sposób wpływać bądź 
nadzorować procesu rekrutacji. Proces rekrutacji będzie wyglądał tak 
samo, jak dla każdego kandydata, niezależnie od jego powiązań rodzinnych.

Pyt. Poślubiłem kobietę, której rodzina posiada znaczące udziały w firmie, 
która jest jednym z naszych konkurentów. Czy to oznacza, że muszę 
zrezygnować z pracy w Eaton?

Odp. Nie, nie musisz rezygnować z posady w Eaton. Porozmawiaj ze swoim 
przełożonym, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Pyt. Podczas negocjacji dużego zamówienia z prezesem jednego z 
dostawców, zasugerował on, że jeżeli pomogę pozyskać mu 
zamówienie z Eaton, w zamian zaoferuje mi posadę w swojej firmie 
wraz ze służbowym samochodem i znaczącą podwyżką. Uprzejmie 
odmówiłem i wyjaśniłem, że firma Eaton dobiera dostawców ze 
względu na ich zalety, a przyjęcie jego oferty byłoby niewłaściwe. 
Czy powinienem o tym kogoś poinformować?

Odp. Tak, powinieneś poinformować o tym zdarzeniu swojego przełożonego. 
Dzięki temu uniknie się wrażenia, że oferta, która została Ci złożona miała 
wpływ na Twoją decyzję w sprawie dostawcy. Ponadto, firma Eaton 
będzie mogła rozważyć dalszą współpracę z tym dostawcą.
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Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe 
Kierownik zatwierdził zakup 
posiłków na firmową kolację z 
restauracji swojej żony, nie 
informując nikogo o możliwym 
konflikcie interesu. 

Kierownik zatrudnił swojego zięcia 
na stanowisko bezpośrednio mu 
podlegające.

Pracownik założył przedsiębior-
stwo konkurujące z Eaton  

Pracownik po spotkaniu, na 
którym dowiedział się, że Eaton 
zamierza kupić inną firmę, 
wykupuje akcje tej firmy.

Postępowanie prawidłowe
Żona kierownika łańcucha dostaw 
została zatrudniona przez 
dostawcę firmy Eaton. Kierownik 
ujawnia możliwy konflikt interesu, 
w skutek czego podjęte zostają 
odpowiednie działania.  

Asystentka administracji miała 
dostęp do wstępnego raportu 
kwartalnego. Mimo tego, nie 
informuje nikogo o zawartości 
raportu.

Kierownik wyjaśnia swoją decyzję 
o zatrudnieniu swojego siostrzeń-
ca i zapewnia, że w przypadku 
zatrudnienia siostrzeniec nie 
będzie pracować w dziale 
kierownika.

Po uzyskaniu awansu na stanowi-
sko kierownika zespołu, pracow-
nik ujawnia, że spotyka się z jedną 
ze współpracownic. Dzięki temu 
potencjalne problemy mogą 
zostać rozważone i można ich 
uniknąć.
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Ochrona majątku 
i informacji

Zarówno majątek firmy Eaton, jak i wszelkie 
informacje wykorzystujemy jedynie do działań 
związanych z działalnością firmy. Przestrzegamy 
tajemnic i nie rozpowszechniamy informacji 
powierzonych nam przez firmę Eaton lub inne osoby.

8
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Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe 
Operator maszyny zbiera skrawki 
z maszyny, którą obsługuje i 
zabiera do domu, na użytek 
własny.

Pracownik pożycza samochód 
służbowy sąsiadowi.

Pracownicy korzystają z firmo-
wych narzędzi spawalniczych, aby 
pomóc kierownikowi naprawić 
kosiarkę do trawy.

Postępowanie prawidłowe
Pracownik przypomina nowemu 
współpracownikowi o zasadach 
bezpieczeństwa i pokazuje mu, w 
jaki sposób przechowywać narzę-
dzia w bezpiecznym miejscu.

Słysząc groźby pod adresem 
współpracownika, przełożony 
kontaktuje się z lokalnymi 
służbami ochrony oraz działem 
personalnym.

Pracownik zasłyszał, że niektórzy 
pracownicy zbierają złom, aby 
odsprzedać go do miejscowego 
skupu. Omawia swoje obawy z 
przełożonym.

Majątek trwały
Każdy pracownik jest odpowiedzialny za utrzymanie i ochronę majątku firmy przed 
utratą, kradzieżą i nadużyciem. Majątek trwały firmy Eaton to obiekty, sprzęt, 
narzędzia, wyposażenie biur i komputery.

Chronimy majątek trwały poprzez:
• zgodne z przeznaczeniem używanie majątku podczas pracy i ochronę po 

skończonej pracy, jak na przykład ułożenie i schowanie narzędzi pracy w 
przeznaczonym na to miejscu;

• używanie przepustek elektronicznych zgodnie z wyznaczonym nam 
upoważnieniem;

• powiadamianie miejscowych służb ochrony o zgubionych lub skradzionych 
przedmiotach, a także

• poprzez powiadamianie służb ochronnych firmy o znanej lub podejrzewanej 
działalności przestępczej, groźbach pod adresem firmy Eaton, jej 
pracowników czy majątku.

Zaufanie
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Komputery i systemy informacyjne 
Eaton zachęca pracowników do komunikowania się i wymiany informacji przy 
pomocy sprzętu elektronicznego. Przykład takiej komunikacji elektronicznej może 
obejmować: pocztę elektroniczną (poprzez Internet oraz wewnętrzną), telefon, 
pocztę głosową, elektroniczne komputerowe tablice ogłoszeń, czat w Internecie, 
wideo konferencje, faks oraz wpisy na stronach społecznościowych.    

Komunikacja i wymiana informacji przy pomocy sprzętu elektronicznego w Eaton 
przeznaczona jest do wykonywania czynności służbowych. Używanie komunikacji 
elektronicznej w niewielkim zakresie do celów prywatnych jest dozwolone, ale 
tylko w przypadku, gdy nie wpływa to negatywnie na pracę danego pracownika 
lub innych osób, nie ma negatywnego wpływu na system komunikacji 
elektronicznej i nie stoi w sprzeczności z Zasadami Komunikacji Elektronicznej 
Eaton, nie łamie praw autorskich oraz regulaminów.mediów społecznościowych. 

Pracownicy nie mogą udostępniać identyfikatorów ani zezwalać na 
nieautoryzowany dostęp do komputerów Eaton, sieci, danych bądź systemów 
żadnym osobom niezatrudnionym w firmie Eaton. 

Oto niektóre przykłady naruszania Zasad Komunikacji Elektronicznej Eaton, 
łamania praw autorskich i regulaminów mediów społecznościowych:

• komunikowanie się w sposób napastliwy, obraźliwy, obsceniczny lub 
grożący innym;

• promowanie towarów i usług niezwiązanych z działalnością firmy Eaton;
• oferowanie jakichkolwiek prywatnych usług;
• tworzenie i rozsyłanie „łańcuszków” pocztą elektroniczną;
• fałszerstwo;
• wykorzystywanie komunikacji elektronicznej do działalności niezgodnej z 

prawem;
• przekazywanie nieautoryzowanym stronom informacji poufnych, takich 

jak projekty nowych produktów czy cenniki;  
• udostępnianie lub przechowywanie informacji poufnych, takich jak dane 

finansowe, ogłoszenia o przejęciach na nieautoryzowanych nośnikach lub 
stronach internetowych;  

• pobieranie lub przechowywanie pornografii na nośnikach firmy Eaton;
• instalowanie nielicencjonowanych i niezatwierdzonych programów lub 

mediów cyfrowych (pliki audio i wideo) na nośnikach Eaton;
• komunikowanie i udostępnianie danych za pomocą narzędzi wymiany 

peer-to-peer;
• podłączanie nieautoryzowanego sprzętu bądź urządzeń do sieci Eaton 

czy systemów poczty elektronicznej.

Ze względu na stały rozwój mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji, 
zachęcamy pracowników do korzystania z aktualizowanych Zasad Komunikacji 
Elektronicznej Eaton oraz regulaminów dotyczących mediów społecznościowych.
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Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe 
Pracownik wykorzystuje 
komputer Eaton do pobierania 
niezatwierdzonego pakietu 
Microsoft Office bez 
wcześniejszej konsultacji z 
działem IT.

Pracownik umieszcza informację 
o proponowanym przejęciu na 
stronie mediów 
społecznościowych.

Pracownik przesyła wiadomość 
e-mail zawierającą nazwiska i 
wynagrodzenie pracowników na 
konto e-mail spoza Eaton.

Postępowanie prawidłowe
Po otrzymaniu „łańcuszka” od 
współpracownika, pracownik 
przypomina mu o Zasadach 
Komunikacji Elektronicznej.

Pracownik, który kopiował 
informacje poufne dotyczące 
finansów firmy Eaton na 
prywatny komputer, aby móc 
pracować w domu dowiaduje się, 
że nie jest to dozwolone i 
zaprzestaje tej praktyki.

 Pytania
Pyt. Czy mogę udostępniać pliki, korzystając z sieci peer-to-peer na moim 

komputerze Eaton?
Odp. Nie, udostępnianie plików poprzez sieć peer-to-peer jest wysoce 

ryzykowne, ponieważ naraża Twój komputer na potencjalną utratę 
prywatności i nadzoru. Utrata nadzoru naraża Twój komputer oraz sieć 
Eaton na łamanie prywatności, przerwy w dostawie usług, kradzież i inne 
działania niezgodne z prawem, które mogą skutkować pociągnięciem do 
odpowiedzialności Ciebie i firmy.

Pyt. Wykorzystałem dysk przenośny USB do zapisania prezentacji podczas 
podróży służbowej i następnie zgubiłem go. Co powinienem zrobić?

Odp. Porozmawiaj o tym, co się stało z przełożonym, aby ustalić czy należy 
powiadomić klienta o utracie danych.

Pyt. Czy podczas urlopu mogę udostępnić komputer małżonkowi w celu 
sprawdzenia poczty elektronicznej?

Odp. Umożliwiając innym osobom dostęp do komputera Eaton, nawet w celu 
sprawdzenia poczty elektronicznej, zezwalasz na dostęp do każdego pliku 
i wiadomości e-mail, jaka znajduje się na Twoim komputerze, dlatego nie 
jest to dobry pomysł. Odwołaj się do zdrowego rozsądku i oceń ryzyko 
przed podjęciem tego typu decyzji.

Pyt. Po umieszczeniu na czacie zewnętrznym informacji o tym, w jaki 
sposób mój awaryjny generator Eaton pomógł mi w trakcie ostatniej 
przerwy w dostawie energii, skontaktowała się ze mną lokalna gazeta 
z prośbą o przedstawienie mojej historii. Czy to jest w porządku?

Odp. Z pewnością powinieneś poinformować gazetę, że jesteś pracownikiem 
firmy Eaton i że wyrażasz swoją osobistą opinię na temat generatora. 
Należy pamiętać, że w dobie elektroniki, umieszczanie informacji na 
stronach internetowych bądź komentowanie na czatach poza Eaton jest 
niemal równoznaczne z kontaktem z mediami. Umieszczając komentarz 
pozytywny bądź negatywny na temat Eaton czy produktów tej firmy w 
prywatnych mediach społecznościowych, należy ujawnić, że jesteś 
pracownikiem firmy Eaton i wyjaśnić, że te opinie są Twoimi własnymi 
opiniami. Zapoznaj się z polityką dotyczącą Mediów społecznościowych 
Eaton lub z działem Komunikacji zewnętrznej, aby uzyskać wskazówki.
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Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe 
Przełożony z ciekawości zagląda 
na biurko podwładnego.

Dwaj kierownicy omawiają 
problem zdrowotny pracownika 
podczas lunchu.

Postępowanie prawidłowe
Pracownik zauważa ocenę 
wydajności pracy pozostawioną 
na ksero i zwraca ją właścicielowi 
nieprzeczytaną.

Nowy kierownik kontaktuje się z 
działem personalnym, aby 
omówić właściwy sposób 
zarządzania danymi osobowymi.

Poufność danych i ochrona informacji o pracownikach
Eaton jest zobowiązany przestrzegać prywatności swoich pracowników. Polityka 
firmy mówi, że informacje i dane osobowe, które są przesyłane, przechowywane 
lub przetwarzane są chronione przed nieautoryzowanym czy niezamierzonym 
ujawnieniem, wykorzystywane wyłącznie do potwierdzonych celów biznesowych i 
przetwarzane zgodnie z prawem. Firma Eaton posiada środki bezpieczeństwa i 
procedury kontroli dostępu, aby zapewnić dostęp do danych tym osobom, które są 
bezpośrednio odpowiedzialne ze względu na pełnione funkcje i przez to muszą je 
znać. Firma Eaton ma świadomość tego, że wiele krajów, w których prowadzi 
działalność, posiada specyficzne ustawodawstwo dotyczące ochrony danych oraz 
przetwarzania ich, a firma Eaton jest zobowiązana do przestrzegania tych regulacji.

Prywatność pracowników
Pracownicy mają podstawowe prawo do prywatności w miejscu pracy; dotyczy 
to np. szafek ubraniowych, szaf, biurek, archiwum, a także informacji prywatnych 
przechowywanych na urządzeniach elektronicznych należących do firmy, np. 
telefonach czy komputerach. Firma Eaton zastrzega sobie jednak prawo do 
wglądu w rzeczy osobiste pracownika przy lub po wejściu na teren firmy oraz do 
sprawdzenia wszystkich przedmiotów stanowiących własność firmy zgodnie w 
przepisami wewnętrznymi oraz miejscowym prawem.
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Informacje poufne
Informacje poufne powinny być traktowane z dużą ostrożnością. Dotyczy to 
szczególnie własności intelektualnej, takiej jak:

• procesy i formuły;
• znaki firmowe;
• tajemnice handlowe, a także know-how; 
• materiały chronione prawami autorskimi;
• plany biznesowe, marketingowe i usług;
• pomysły dotyczące technologii i produkcji;
• systemy, w tym Eaton Business System;
• projekty i rysunki;
• wewnętrzne bazy danych;
• dane personalne;
• informacje dotyczące płacy oraz
• nieopublikowane dane finansowe i raporty.

Ujawnienie lub wykorzystanie bez zezwolenia poufnych informacji firmy Eaton 
jest zabronione i może być niezgodne z prawem bądź regulowane przez różne 
prawa i przepisy dotyczące prywatności.

Poufne informacje powinny być zachowywane i chronione, i udostępniane 
wyłącznie tym osobom, które potrzebują uzyskać do nich dostęp. W ten sposób 
ogranicza się ewentualny dostęp do informacji osób nieupoważnionych, 
niewłaściwe ich wykorzystanie lub usunięcie.

Informacje poufne dotyczące osób trzecich (takie jak patenty, znaki firmowe, 
tajemnice handlowe oraz prawa autorskie) powinny być traktowane w ten sam 
sposób, jak informacje Eaton. Zapobiega to ewentualnym oskarżeniom, że firma 
Eaton sprzeniewierzyła, naruszyła lub niewłaściwie wykorzystała powierzone jej 
informacje.
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Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe 
W zatłoczonym pociągu 
pracownik rozmawia przez telefon 
komórkowy i szczegółowo 
omawia nowy, poufny projekt 
produktu. 

Pracując w domu, inżynier firmy 
Eaton wypracowuje 
udoskonalenie produktu Eaton i 
potajemnie oferuje pomysł 
jednemu z klientów Eaton.

Postępowanie prawidłowe
Pracownik przedstawia pomysł na 
oszczędność energii w zakładzie. 
Pomysł zostaje przedyskutowany i 
wdrożony.

Przełożony przypomina nowemu 
pracownikowi, żeby nie 
wykorzystywał żadnych poufnych 
informacji ze swojej poprzedniej 
firmy podczas wykonywania 
swoich obowiązków w Eaton.

 Pytanie

Pyt. Ostatnio mieliśmy w zakładzie wyciek, co zwróciło na nas uwagę 
społeczności lokalnej. Mój sąsiad pracuje dla lokalnej gazety i poprosił 
mnie, abym opowiedział o tym, co się stało. Co powinienem zrobić?

Odp. Bądź uprzejmy, ale powiedz, że zostały wyznaczone specjalne osoby, 
które skontaktują się z nim i dostarczą mu informacji. Powiadom 
kierownika zakładu, aby mógł ustalić z działem komunikacji plan działania.
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Uczciwe postępowanie   9
Nie oferujemy i nie przyjmujemy żadnych łapówek, 
nielegalnych prowizji, nieodpowiednich podarunków 
czy ofert rozrywki. Angażujemy się w praktyki 
biznesowe, które są spójne z naszymi zasadami etyki 
i wartościami.
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Ustawy antykorupcyjne 
Firma Eaton jest zobowiązana działać zgodnie z ustawami antykorupcyjnymi, 
które zakazują łapówkarstwa, nielegalnych prowizji i innych praktyk korupcyjnych 
w celu zdobycia kontraktu lub niewłaściwej przewagi konkurencyjnej. Wiele 
krajów wprowadziło te ustawy w życie. W niektórych przypadkach, np. 
amerykańskiego prawa dotyczącego zagranicznych praktyk korupcyjnych (U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act) czy brytyjskiej ustawy o łapówkarstwie (U.K. 
Bribery Act), przepisy odnoszą się do całości działań Eaton na całym świecie. 
Obie ustawy zakazują wręczania łapówek przez pracowników Eaton oraz przez 
jakiekolwiek osoby działające w imieniu Eaton w każdym miejscu prowadzenia 
działalności przez firmę.

Ustawy antykorupcyjne uznają za przestępstwo płacenie, oferowanie lub 
wręczanie czegokolwiek wartościowego urzędnikom państwowym, 
przedstawicielom partii politycznych lub rządu, kandydatom na urzędników 
państwowych, a w niektórych przypadkach przedstawicielom firm prywatnych 
lub osobom prywatnym, w celu wywarcia wpływu na ich działania lub decyzje. 
Naruszenie tych przepisów może skutkować pociągnięciem firmy Eaton lub 
pracownika firmy Eaton do odpowiedzialności karnej, cywilnej lub obu, w tym do 
pozbawienia wolności i znaczących grzywien i kar.

Łapówki i nielegalne prowizje są 
zakazane na całym świecie 
Zabrania się pracownikom firmy Eaton 
bezpośredniego lub pośredniego oferowania, 
wręczania, nakłaniania lub przyjmowania jakiejkolwiek 
formy łapówki, nielegalnej prowizji, czy czegokolwiek 
wartościowego od lub dla osób i organizacji, w tym 
agencji rządowych, indywidualnych urzędników 
państwowych, firm prywatnych i pracowników tych 
firm w jakichkolwiek okolicznościach.

Zakaz wręczania i przyjmowania łapówek, 
nielegalnych prowizji i innych płatności z zakresu 
korupcji obowiązuje pracowników Eaton na całym 
świecie, bez wyjątków i bez względu na lokalnie 
panujące zwyczaje, praktyki, czy warunki konkurencji 
rynkowej. Zakaz ten odnosi się w równej mierze do 
handlowców, przedstawicieli, doradców, 
dystrybutorów i innych partnerów biznesowych 
działających w imieniu firmy Eaton, oraz spółek joint 
ventures. Wszyscy partnerzy biznesowi, w tym 
przedstawiciele, konsultanci, brokerzy, kontrahenci, 
dostawcy, spółki joint ventures czy filie oraz 
wszyscy inni pośrednicy lub agenci działający w 
imieniu Eaton powinni przestrzegać odpowiednich 
ustaw antykorupcyjnych podczas prowadzenia 
działalności w imieniu firmy Eaton.

Aby uzyskać 
więcej informacji, 
sprawdź globalną 
politykę antyko-
rupcyjną Eaton.
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 Pytania
Pyt. Prowadzę wiele interesów z firmą, która jest własnością Skarbu 

Państwa. Czy pracownicy tej firmy są uważani za urzędników 
państwowych?

Odp. Tak. Definicja urzędnika państwowego jest szeroka i obejmuje 
pracowników przedsiębiorstw stanowiących własność państwa. Sprawdź 
politykę antykorupcyjną, aby uzyskać pełną definicję.

Pyt. Słyszałem plotki, że jeden z naszych agentów może być 
zaangażowany w korupcyjne praktyki biznesowe, ale nie znam 
szczegółów. Co powinienem zrobić?

Odp. Zwróć uwagę na pogłoski lub plotki dotyczące niewłaściwego zachowania 
naszych agentów. Firma Eaton może zostać pociągnięta do 
odpowiedzialności za ich zachowanie, nawet jeśli nie pochwalała takiego 
procederu bądź nie wiedziała o nim. Ważne jest, aby sprawdzać uczciwość 
agentów przed współpracą z nimi. Nasze umowy pisemne z agentami 
powinny dać nam możliwość audytu ich działań, potwierdzania zgodności 
z przepisami, a także rozwiązania umowy, jeśli angażują się oni w praktyki 
korupcyjne. Dział prawny służy pomocą w takich sytuacjach.

Pyt. Chciałbym zatrudnić konsultanta, aby dostarczał usługi w kraju, w 
którym korupcja jest rozpowszechniona. W jaki sposób mogę 
upewnić się, że konsultant ten będzie przestrzegał naszych zasad 
etyki i wartości podczas prowadzenia działalności w imieniu Eaton?

Odp. Firma Eaton z należytą starannością sprawdza konsultantów stron trzecich 
przed zatrudnieniem, aby ocenić, czy posiadają umiejętności, talent i 
zasoby, których potrzebują, aby wykonywać obowiązki i zapewnić, że 
będą działać uczciwie, prowadząc interesy w imieniu Eaton. Poproś o 
pomoc dział prawny przed zatrudnieniem konsultanta lub innej strony 
trzeciej do działania w imieniu firmy Eaton.

Pyt. Co to jest łapówka?
Odp. To pieniądze lub inne wartościowe rzeczy (w formie usług lub 

podarunków), oferowane lub wręczane w sposób nieetyczny i nielegalny, 
aby wpłynąć na ocenę lub postępowanie osoby trzeciej, przynosząc 
spodziewane rezultaty. 

Pyt. Co to jest nielegalna prowizja?
Odp. Nielegalna prowizja to szczególny rodzaj łapówki. To kwota pieniędzy, 

opłata, prowizja lub cokolwiek, co posiada pewną wartość, wręczona lub 
niewłaściwie uzyskana, bądź stanowiąca wynagrodzenie za korzystne 
traktowanie w związku z kontraktem, projektem czy innym 
przedsięwzięciem. Przykładem nielegalnej prowizji może być suma, którą 
dostawca zgadza się zapłacić pracownikowi firmy Eaton z pieniędzy 
uzyskanych od Eaton jako efekt zdobytego kontraktu.

Pyt. Przedstawiciel klienta zgodził się na umowę długoterminową, ale 
tylko wtedy, gdy zgodzimy się odjąć jeden procent ceny za każde  
1 000 sztuk zamówionych części. Rozumiem, że nielegalne prowizje 
są niedopuszczalne, ale czy rabat jest akceptowalny?

Odp. Istnieją sytuacje, w których jest akceptowalny rabat udzielony od ceny, na 
podstawie wielkości sprzedaży, pod warunkiem, że zwrot jest dozwolony 
przez lokalne prawo, właściwie naliczony i wypłacony bezpośrednio firmie 
klienta, a nie przedstawicielowi klienta. Jeśli klient prosi o zapłatę części 
ceny zakupu jemu osobiście w zamian za uzyskanie kontraktu, wtedy jest 
to nielegalna prowizja. Skontaktuj się z działem prawnym, jeśli nie masz 
pewności co do danej sytuacji.56



Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe 
Eaton nabywa udziały w spółce w 
kraju, w którym korupcja jest 
rozpowszechniona bez wglądu i 
sprawdzenia praktyk biznesowych 
spółki ani reputacji firmy jako 
przedsiębiorstwa postępującego 
uczciwie.

Kierownik prosi zleceniobiorcę ds. 
utrzymania i napraw o naprawę 
domu po niższej cenie w zamian za 
satysfakcjonującą opinię przy 
ocenie pracy specjalisty.

Postępowanie prawidłowe
Po kilku miesiącach negocjacji 
między kierownikiem ds. sprzedaży 
Eaton oraz dużym kontrahentem, 
które kosztowały wiele czasu i 
pieniędzy, Eaton zdobył kontrakt. 
Przed podpisaniem umowy, członek 
zespołu kontrahenta prosi 
kierownika ds. sprzedaży o 
łapówkę. Kierownik niezwłocznie 
kontaktuje się z przełożonym oraz 
działem prawnym, aby uzyskać 
wskazówki. Następnie kontaktuje 
się z osobą, która prosiła o łapówkę 
i odrzuca prośbę. Podkreśla w ten 
sposób zobowiązanie firmy Eaton 
do prawidłowego postępowania i 
przypomina tej osobie o korzyściach 
płynących z jakości, technologii i 
usług Eaton. Kierownik ponownie 
zapewnia o chęci podpisania 
kontraktu, ale bez żadnej płatności. 
Kontrakt zostaje podpisany. 

Dostawca oferuje pracownikowi 
łańcucha dostaw firmy Eaton 
płatność w gotówce w celu 
przyspieszenia procesu zatwierdzeń 
dostawcy. Pracownik łańcucha 
dostaw grzecznie odmawia i 
niezwłocznie informuje o niedoszłej 
łapówce przełożonego.

Pyt. Zostałem poproszony o zorganizowanie wycieczki w zamian za 
potwierdzenie zamówienia przez klienta. Grzecznie odmówiłem i 
zdobyliśmy zamówienie. Czy nadal muszę komuś o tym mówić?

Odp. Tak, zawsze dobrze jest powiadomić przełożonego o takiej sytuacji, aby 
uniknąć problemów z klientem w przyszłości.

Pyt. Czy Eaton zrezygnuje z szansy biznesowej, jeśli istnieje ryzyko utraty 
dobrej reputacji?

Odp. Tak, zrezygnuje. Nasza reputacja jako firmy działającej uczciwie jest zbyt 
ważna, aby wystawiać ją na ryzyko w celu uzyskania możliwości 
biznesowych, nieważne jak znaczących.
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Podarunki i oferty rozrywki
Podarunki i oferty rozrywki w umiarkowanej ilości są powszechnie używane w 
biznesie jako gesty dobrej woli oraz działania wzmacniające stosunki wśród 
dostawców, klientów i innych partnerów biznesowych. Ze względu na to Eaton 
wypracował Globalną politykę dotyczącą podarunków i ofert rozrywki, aby 
pracownicy mogli korzystać z niej, oferując i przyjmując podarunki, oferty rozrywki 
i podróże. Jest to szczególnie ważne dla pracowników podczas prowadzenia 
działalności czy udziału w rozmowach biznesowych z urzędnikami państwowymi 
oraz pracownikami podmiotów należących do państwa.

Oferowanie i przyjmowanie podarunków
Generalnie, pracownicy firmy Eaton mogą oferować i przyjmować podarunki 
dopóki są one legalne oraz:

• nie stwarzają wrażenia czy zobowiązania, że osoba wręczająca 
podarunek jest uprawniona do preferencyjnego traktowania;

• upublicznienie podarunku nie będzie kłopotliwe dla Eaton i partnera 
biznesowego; 

• są zgodne z wymaganiami wprowadzonymi przez miejscowe 
kierownictwo, jeśli takowe istnieją oraz

• zostały zatwierdzone i ujawnione, jak wymaga tego Globalna polityka 
dotycząca podarunków i ofert rozrywki.

 Pytania

Pyt. Czy mogę przyjmować podarunki będące częścią ceremonii?
Odp. Można przyjmować podarunki podczas ceremonii, dopóki podarunki te nie 

noszą znamion łapówki bądź spłaty oraz jeśli nie naruszają prawa. Może 
się zdarzyć, że podczas ceremonii otrzymasz podarunek, który nie będzie 
właściwy według Globalnej polityki dotyczącej podarunków i ofert 
rozrywki, ale odmowa jego przyjęcia okaże się niezręczna bądź obraźliwa. 
Jeśli otrzymasz tego typu podarunek, niezwłocznie powiadom o tym 
swojego kierownika, aby ustalić odpowiednie stanowisko.

Pyt. Czy mogę poprosić dostawcę, aby zabrał mnie na golfa lub 
wydarzenia sportowe?

Odp. Nigdy nie należy prosić o podarunki czy inne dowody wdzięczności, bez 
względu na ich wartość, które przynoszą osobistą korzyść osobie 
akceptującej je.

Oferowanie podarunków urzędnikom państwowym lub 
pracownikom podmiotów należących do państwa 
podlega kompleksowym przepisom i regulacjom. 
Pracownicy, którzy pracują z pracownikami rządowymi 
bądź urzędnikami państwowymi muszą przestrzegać 
Globalnej polityki dotyczącej podarunków i ofert rozrywki.
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Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe
Pracownik uczestniczy w  
imprezie po godzinach pracy, 
organizowanej przez dostawcę, 
gdzie wygrywa dwa bilety  
lotnicze na Hawaje. Nie  
informuje o tym przełożonego  
i wykorzystuje bilety.

Postępowanie prawidłowe
Kierownik zakładu chciałby 
wręczyć prezent miejscowemu 
urzędnikowi państwowemu, aby 
uczcić jego odejście na emerytu-
rę. Kierownik kontaktuje się z 
biurem urzędnika i dowiaduje się, 
że istnieje ograniczenie wartości 
prezentu, jaki urzędnik może 
przyjąć. Kierownik zakładu kupuje 
w sklepie firmowym niewielki 
przedmiot z logo Eaton, który 
mieści się w podanym limicie.

Nigdy nie jest właściwe oferowanie lub przyjmowanie:
• gotówki lub ekwiwalentów gotówki;
• podarunków, które są zakazane przez obowiązujące prawo;
• podarunków wręczanych w formie łapówki, spłaty lub nielegalnej 

prowizji;
• podarunków, które są zakazane przez organizację partnera 

biznesowego oraz
• podarunków wręczanych w formie usług lub korzyści w formie 

bezgotówkowej.
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Pyt. Pracuję w dziale łańcucha dostaw i wypracowałem bliską relację z 
jednym z naszych dostawców. Wiedząc, że mój syn wrócił ze 
studiów, dostawca zaproponował, że zatrudni go przez lato. Czy 
powinienem odrzucić ofertę?

Odp. Tak. Są dwa dobre powody, dla których należy odrzucić ofertę. Po 
pierwsze, oferta zatrudnienia to korzyść, która może być uznawana za 
podarunek i może stwarzać wrażenie, że dostawca jest uprawniony do 
preferencyjnego traktowania przez Ciebie. Po drugie, jeśli w najbliższej 
przyszłości podpiszesz nową umowę z dostawcą, może wydawać się, że 
zdobył umowę w zamian za zatrudnienie Twojego syna.

Pyt. Remontuję łazienkę w domu na własna rękę, a jeden z kontrahentów 
Eaton podał mi numer telefonu do swojego klienta, w celu uzyskania 
zniżki na materiały budowlane. Czy jeśli jest to przedsięwzięcie 
prywatne, mogę skorzystać z upustu kontrahenta?

Odp. Zniżki są ekwiwalentami gotówki i przez to stanowią podarunki 
nieakceptowalne w świetle polityki.



Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe
Dostawa proponuje, aby 
pracownik Eaton przyleciał do 
zakładu omówić nieprawidłowości 
jakościowe. Dostawca zapewnia 
pracownikowi w pełni opłacony 
dwudniowy pobyt w Las Vegas, 
aby wynagrodzić mu problemy 
związane z jakością.

Postępowanie prawidłowe
Zapraszasz klienta i towarzyszysz 
mu przy obiedzie i w teatrze, aby 
uczcić zakończenie projektu.

Oferty rozrywki
Pracownicy pracujący na stanowiskach, na których spotykają się z oferowaniem i 
przyjmowaniem prezentów, muszą zapoznać się z Globalną polityką dotyczącą 
podarunków i ofert rozrywki oraz obowiązującym prawem. Oferty rozrywki 
dotyczące pracowników Eaton:

• muszą mieć charakter sporadyczny i zgodny z Globalną polityką 
dotyczącą wydatków delegacji;

• muszą być taktowne i składane w otoczeniu odpowiednim dla 
działalności biznesowej;

• muszą być rozsądne i odpowiednie w kontekście okazji biznesowej;
• nie mogą stanowić łapówki, spłaty lub nielegalnej prowizji, innymi słowy 

nie mogą być nielegalne;
• nie mogą stwarzać wrażenia, że firma Eaton lub partner biznesowy jest 

uprawniony do preferencyjnego traktowania oraz
• muszą zostać zatwierdzone i ujawnione, zgodnie z wymaganiami 

Globalnej polityki dotyczącej podarunków i ofert rozrywki.

 Pytania

Pyt. Czy towarzyszenie klientowi w wydarzeniu sportowym to podarunek 
lub oferta rozrywki według Globalnej polityki dotyczącej 
podarunków i ofert rozrywki?

Odp. Jeśli towarzyszysz klientowi, jest to uznawane za ofertę rozrywki. Jeśli 
wręczasz klientowi bilety, to stanowią one podarunek. W obu 
przypadkach, podarunek i oferta rozrywki są objęte Globalną polityką 
dotyczącą podarunków i ofert rozrywki.

Pyt. Chciałbym zabrać jednego z moich klientów na występ orkiestry, ale 
słyszałem, że jego firma nie zezwala na podarunki powyżej 20 euro. 
Jeśli klient zgodzi się pójść, czy mogę go zabrać?

Odp. Jeśli wartość biletów przekracza 20 euro, nie jest właściwe zabieranie 
klienta na występ. Nie należy ofiarować podarunków czy oferować 
rozrywki, o których wiemy, że są zabronione przez firmę czy organizację, z 
której pochodzi odbiorca.
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Narzędzie do ujawniania i zgłaszania 
podarunków
Aby zapewnić przejrzystość praktyk związanych z 
podarunkami i ofertami rozrywki w Eaton, pewne 
podarunki, oferty rozrywki i podróże muszą zostać 
ujawnione poprzez narzędzie do raportowania i 
zgłaszania podarunków, dostępne online przez JOE.

 Pytania

Pyt. W jaki sposób mogę zgłosić podarunek i 
ofertę rozrywki, jeśli nie posiadam 
dostępu do narzędzia ujawniania i 
raportowania podarunków?

Odp. Poinformuj o tym swojego kierownika, 
który jest odpowiedzialny za zbieranie i 
zgłaszanie informacji dotyczących 
podarunków i ofert rozrywki za pomocą 
tego narzędzia.

Pyt. Czy przełożony może ustalić dla swoich 
pracowników wymogi bardziej 
rygorystyczne od tych zawartych w 
Polityce dotyczącej podarunków i 
rozrywek?

Odp. Tak.

Oferowanie rozrywek i 
podróży urzędnikom 
państwowym lub 
pracownikom podmio-
tów należących do 
państwa podlega 
kompleksowym 
przepisom i regulacjom. 
Pracownicy, którzy 
pracują z pracownikami 
rządowymi muszą 
przestrzegać Globalnej 
polityki dotyczącej 
podarunków i ofert 
rozrywki.

Nigdy nie jest właściwe 
oferowanie lub przyjmo-
wanie poniższych ofert 
rozrywki:

• rozrywek „dla 
dorosłych” ani 
żadnych zaproszeń na 
wydarzenia zawierają-
ce elementy nagości 
lub zachowania 
lubieżne, nawet  
jeśli są to rozrywki 
akceptowane w  
danej kulturze; 

• ofert rozrywki, której 
partner biznesowy  
nie powinien ofero-
wać ani w niej 
uczestniczyć oraz 

• ofert rozrywki, która 
jest zakazana przez 
miejscowy rząd lub 
obowiązujące prawo.
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10 Zamówienia 
rządowe 

Przestrzegamy specjalnych praw i przepisów 
dotyczących zawierania kontraktów z rządami i 
utrzymywania stosunków z urzędnikami państwowymi.
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Pracownicy zatrudnieni w marketingu, sprzedaży, kontaktujący się i pracujący nad 
projektami, w które jest zaangażowana strona rządowa:

• muszą upewnić się, że wszystkie dokumenty spełniają specjalne 
wymagania rządowe;

• muszą przestrzegać procesów księgowych, w tym (ale nie tylko) procesów, 
które zapewniają, że dane dotyczące cen i kosztów są aktualne, dokładne, 
jawne, udokumentowane i odpowiednio przechowywane;

• muszą wymagać od podwykonawców, konsultantów, przedstawicieli 
handlowych, dystrybutorów i innych niezależnych pracowników, aby 
przestrzegali odpowiednich przepisów prawnych;

• muszą znać i stosować przepisy i sposoby postępowania określane przez 
Eaton, a odnoszące się do zawierania kontraktów z rządami oraz 
współpracy z urzędnikami państwowymi oraz

• muszą unikać zastępowania towarów i usług innymi niż opisane w umowie 
oraz odstępowania od warunków umowy bez uzyskania pisemnego 
zezwolenia od upoważnionego przedstawiciela rządowego.

Naruszenie wymogów współpracy z rządem może skutkować poważnymi 
konsekwencjami dla Eaton oraz zaangażowanych pracowników. Konsekwencje te 
mogą obejmować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej oraz 
zakaz dla Eaton współpracy z rządem w przyszłości.

Kontrakty z rządami
Wiele rządów państwowych i lokalnych na całym świecie posiada swoje własne 
przepisy i regulacje. Pracownicy muszą działać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i regulacjami przy wszystkich umowach z rządem.

Uczciwość

Jednostki rządowe mogą mieć 
specjalne przepisy, które będą 
odmienne i bardziej rygorystyczne 
od ogólnie przyjętych zachowań 
biznesowych. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na działalność:

• marketingową;
• księgowości;
• przechowywania 

dokumentów;
• raportowanie i/lub 

certyfikacji;
• łańcucha dostaw oraz
• jakość.

Oto niektóre działania, co do których 
odnoszą się specjalne przepisy:

• księgowanie kosztów;
• składanie ofert i przetargi;
• ustalanie cen;
• unikanie konfliktu interesów w 

organizacji;
• wręczanie podarunków lub ofert 

rozrywki urzędnikom 
państwowym;

• omawianie potencjalnych możliwo-
ści zatrudnienia z obecnymi i/lub 
byłymi urzędnikami państwowymi,

• zmiany zamówień,
• nadzór nad kartami zegarowymi 

(magnetycznymi) pracowników, 
• przestrzeganie zobowiązań wynika-

jących z podpisanej umowy oraz
• przekazywanie informacji 

niejawnych.



64



Jeśli Eaton używa zewnętrznych dostawców lub 
podwykonawców w celu realizacji kontraktu z 
rządem, pracownicy Eaton są odpowiedzialni za 
przekazanie dostawcom lub podwykonawcom 
wszelkich specjalnych wymagań rządowych 
wynikających z takiej umowy. Ponadto firma Eaton 
jest zobowiązana do wybierania tylko tych 
dostawców i podwykonawców, którzy działają 
zgodnie z przedstawionymi tu wytycznymi.

Pracownicy firmy Eaton oraz wszystkie osoby 
działające w imieniu Eaton w dowolnym miejscu 
mają także obowiązek przestrzegania przepisów 
własnego kraju, prawa amerykańskiego, 
obowiązujących wszędzie poza obszarem USA. 
Wśród nich znajdują się przepisy antykorupcyjne 
oraz przepisy dotyczące poufnych informacji i 
kontroli eksportu w USA. Dla przykładu, podlegający 
Eaton zakład znajdujący się na terenie Wielkiej 
Brytanii, który produkuje części na potrzeby 
amerykańskiego przemysłu obronnego, podlega w 
takim samym stopniu prawom amerykańskim, jak 
zakład macierzysty znajdujący się na terenie USA. 

Relacje z urzędnikami państwowymi
Rządy i lokalne władze państwowe zwykle zabraniają lub w znacznym stopniu 
ograniczają możliwość przyjmowania podarunków, ofert rozrywki, przysług, 
uprzejmości czy podróży przez urzędników państwowych. Sprawdź Globalną 
politykę dotyczącą podarunków i ofert rozrywki przed zaproponowaniem 
podarunków, ofert rozrywki, przysług, uprzejmości i innych wydatków lub dotacji 
charytatywnych urzędnikom państwowym.

Na każdym pracowniku, który jest zaangażowany w realizację umowy ze stroną 
rządową, spoczywa obowiązek zapoznania się ze stosownymi przepisami prawa i ich 
przestrzegania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, które przepisy 
prawa nas obowiązują, należy zwrócić się o pomoc do działu prawnego Eaton.

Aby uzyskać 
więcej informacji, 
sprawdź 
światową politykę 
antykorupcyjną 
Eaton.
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 Pytania

Pyt. Jeśli uważam, że potrzebuję dodatkowego szkolenia związanego z 
kontraktami rządowymi, co powinienem zrobić?

Odp. Mamy świadomość, że jest to złożony, ściśle kontrolowany obszar. 
Oczekujemy jednak, że weźmiesz odpowiedzialność za jakość 
wykonywanej pracy i porozmawiasz ze swoim przełożonym lub 
skontaktujesz się z działem prawnym, jeśli uważasz, że przyda Ci się 
dodatkowe szkolenie, aby tę pracę wykonywać.

Pyt. Co mam zrobić, jeśli nie jestem pewien czy zaproponować ofertę 
rozrywki, posiłek lub podróż pracownikom rządowym, z którymi 
współpracuję przy projekcie?

Odp. Nie oferuj nic, dopóki nie potwierdzisz, że jest to właściwe. Jeśli 
potrzebna jest pomoc, należy się skontaktować się z działem prawnym.

Pyt. Mój przełożony poprosił mnie o podpisanie certyfikatu księgowego 
w trakcie jego nieobecności. Nie mam pewności, czy jestem do tego 
upoważniony. Jak mam postąpić?

Odp. Poproś przełożonego o potwierdzenie, że posiadasz prawo do podpisania 
dokumentu. Jeśli nie ma pewności, poproś o pomoc dział prawny. Nigdy 
nie należy podpisywać ani zaświadczać zgodności z przepisami i 
regulacjami rządowymi bez specjalnego upoważnienia.

Pyt. Nowo mianowany urzędnik poprosił o oprowadzenie po naszym 
zakładzie. Jego mianowanie uważane jest za bardzo kontrowersyjne 
przez lokalną społeczność i jego wizyta może zdenerwować naszych 
pracowników. Czy mam zezwolić na wizytę?

Odp. Tego typu zapytania należy kierować do wiceprezesa korporacji do spraw 
publicznych i społecznych bądź konsultować z działem prawnym.

Pyt. Jedna z moich przyjaciółek kończy pracę w urzędzie i przechodzi na 
emeryturę, byłaby idealnym członkiem nowego zespołu 
projektowego. Czy mogę powiadomić ją o tej możliwości? 

Odp. Aby uniknąć ryzyka prawnego, należy skontaktować się z działem 
personalnym lub z działem prawnym przed każdą rozmową dotyczącą 
zatrudnienia obecnego bądź byłego urzędnika państwowego.
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Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe 
Firma Eaton jest brana pod uwagę 
w kwestii dużego kontraktu z 
rządem. Eaton zatrudnia syna 
osoby, która będzie decydować, 
czy to Eaton zdobędzie kontrakt.  

Eaton zobowiązany jest ujawnić 
informacje o kosztach w 
dokumentach przetargowych. 
Firma Eaton uznaje je za poufne i 
dostarcza niedokładne informacje.

Urzędnik państwowy nadmienia, 
że nikt nie traktuje poważnie 
prawa zabraniającego wręczania 
podarunków urzędnikom przez 
firmy, z którymi współpracuje, 
więc pracownik firmy Eaton 
oferuje mu bilety na wydarzenie 
sportowe.

Eaton jest zobowiązany 
dostarczać rządowi produkty 
zawierające część lokalnie 
wyprodukowanych komponentów. 
Eaton zaświadcza, że produkty 
spełniają ten wymóg, co nie jest 
prawdą.

Postępowanie prawidłowe
Lokalne przepisy surowo 
zabraniają urzędnikom 
państwowym przyjmowania 
zaproszeń do restauracji od 
dostawców. Pracownicy Eaton 
unikają oferowania zaproszeń do 
restauracji urzędnikom 
państwowym. 

Rządowe zasady odnośnie 
przetargów wymagają certyfikacji 
wielu kwestii, takich jak praktyki 
dotyczące zatrudnienia i pracy. 
Pracownicy Eaton sprawdzają 
każdą kwestię przed 
wypełnieniem certyfikacji i 
potwierdzają, że są upoważnieni 
do podpisania certyfikacji, jeśli 
jest taka potrzeba. 

Przez zaoferowaniem byłemu 
urzędnikowi pracy, kierownik 
Eaton kontaktuje się z działem 
personalnym oraz działem 
prawnym, aby sprawdzić czy 
może legalnie pracować w firmie 
Eaton. 

Rządowe zasady rachunkowości 
wymagają, aby czas spędzony 
nad kontraktami z rządami był 
dokumentowany i odpowiednio 
uwzględniany we wnioskach o 
płatność. Wymagane procedury 
zostają spełnione.
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Eaton nie udziela wsparcia kandydatom na 
stanowiska polityczne ani partiom politycznym 
nawet, jeśli wsparcie takie jest zgodne z prawem.

Datki na cele 
polityczne11
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Eaton nie udziela wsparcia finansowego, nie użycza swoich lokali ani nie wspiera 
swoimi usługami kandydatów na stanowiska polityczne, nawet jeśli okazywanie 
takiego wsparcia jest zgodne z prawem. Nie ogranicza to w żadnym stopniu 
wizyt polityków po wyborach w zakładach Eaton. Wręcz przeciwnie, Eaton 
zachęca do tego typu wizyt, aby osoby zajmujące oficjalne stanowiska zdawały 
sobie sprawę z tego, jak wygląda działalność firmy. Nie ogranicza to również w 
żadnym stopniu prawa Eaton do wspierania lokalnych spraw rozstrzyganych 
drogą głosowania (jak na przykład opłaty za szkołę), szczególnie, gdy sprawy takie 
mają wpływ na działanie firmy lub na jej pracowników.

Pracownicy mogą indywidualnie brać aktywny udział w życiu politycznym i 
osobiście udzielać wsparcia tam, gdzie uznają to za stosowne. Pracownikom 
Eaton nie wolno wywierać presji na kolegach, aby wspierali partie polityczne czy 
poszczególnych kandydatów na stanowiska polityczne.  

Pracownikom, zajmującym stanowisko publiczne (np. w instytucji rządowej, 
legislacyjnej) nie wolno jest działać, lub sprawiać wrażenia, że działają, w imieniu 
firmy Eaton, chyba że zostali do tego upoważnieni przez wiceprezesa korporacji 
do spraw publicznych i społecznych.

Poniżej znajdują się przykłady działalności zabronionej przez Eaton. Działania takie 
mogą być również bezprawne:

• używanie samochodów lub innej własności Eaton przez organizacje 
polityczne, kandydatów na stanowiska polityczne lub ich 
współpracowników, w związku z prowadzoną kampanią polityczną;

• wykorzystywanie funduszy Eaton w celu wykupienia biletów na imprezy 
agitujące polityków lub partie polityczne;

• używanie nazwy firmy Eaton podczas kampanii politycznych i w 
związanej z nimi literaturze.

Etyka
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Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe 
Pracownik Eaton uczestniczy w 
politycznym obiedzie połączonym 
ze zbieraniem funduszy i umiesz-
cza koszty w raporcie wydatków.

Kierownik rozsyła swoim 
podwładnym pocztą elektroniczną 
prośbę o wsparcie dla swojego 
wujka, który jest kandydatem do 
lokalnego biura politycznego. 
Nalega, aby wzięli udział w 
kampanii.

Polityk odchodzi na emeryturę i 
wydaje przyjęcie pożegnalne, z 
którego dochód zostanie przezna-
czony na spłatę jego długów z 
ostatniej kampanii. Eaton wykupu-
je stolik dla pracowników.

Kierownik zakładu zezwala 
politykowi na umieszczenie 
plakatu wyborczego na nierucho-
mości należącej do Eaton.

Postępowanie prawidłowe
Przepisy lokalne zezwalają korpo-
racjom na wspieranie kandydatów 
politycznych. Eaton nie decyduje 
się na wsparcie.

Przedstawiciele partii proszą o 
wizytę w zakładzie Eaton. 
Kierownik zakładu przed 
udzieleniem odpowiedzi prosi o 
radę dział prawny lub wiceprezesa 
korporacji do spraw publicznych i 
społecznych.

Kierownicy firmy Eaton wspierają 
lokalną szkołę i po weryfikacji, że 
jest to legalne i właściwe, 
wyjaśniają pracownikom dlaczego 
jest to ważne dla Eaton i lokalnej 
społeczności.

Kierownik sprawdza raport 
wydatków i zauważa płatność na 
kampanię polityczną. Odrzuca 
raport i rozmawia z pracownikiem 
o polityce Eaton dotyczącej 
przekazywania datków na cele 
polityczne.

 Pytania

Pyt. Czy mogę wykorzystać samochód służbowy do przewiezienia 
naszego burmistrza podczas corocznej parady?

Odp. Nie, wykorzystanie służbowego samochodu do wspierania kandydatów 
politycznych nie jest właściwe.

Pyt. Zostałem poproszony przez przełożonego o wsparcie pieniężne na rzecz 
konkretnego kandydata. Zapewnił mnie, że nie jestem zobowiązany, 
jednak odczuwam pewną presję. Jak powinienem postąpić?

Odp. Pracownikom Eaton nie wolno wywierać presji na kolegach, aby wspierali 
partie polityczne czy poszczególnych kandydatów na stanowiska 
polityczne. Jeśli nie chcesz rozmawiać o tej sytuacji ze swoim lub innym 
kierownikiem, skontaktuj się z kierownikiem działu personalnego lub 
dyrektorem do spraw etyki.
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Jesteśmy zobowiązani działać jako lider w zakresie 
ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony środowiska. 

Ochrona 
środowiska, 
bezpieczeństwo  
i higiena pracy12
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Bezpieczeństwo pracowników
Wierzymy, że bezpieczeństwo i higiena pracy naszych pracowników to kwestia 
najwyższej wagi. Staramy się zapobiegać wypadkom, chorobom zawodowym i 
promować zdrowy styl życia wśród naszych pracowników i ich rodzin.

Zgodność
Posiadamy globalne struktury BHP (ang. EHS- Environment, Health and Safety) 
pracowników i procedury zaprojektowane dla zapewnienia zgodności z odpo-
wiednimi praktykami EHS oraz dla proaktywnego raportowania i reagowania na 
wypadki. Struktura ta dotyczy zarówno naszych działań, jak i produktów, które 
wytwarzamy. Staramy się spełniać i przewyższać wymogi prawne, zgodnie z 
zobowiązaniem Eaton do poszanowania i przestrzegania przepisów, zasad i 
regulacji, odnoszących się do naszej działalności gospodarczej na całym świecie. 
Pracujemy nad stworzeniem „bezwypadkowej kultury” oraz stałym udoskonala-
niem działań zgodnych z EHS poprzez wdrożenie systemu zarządzania EHS w 
Eaton, który wyznacza jednorodne standardy działania dla wszystkich zakładów 
na świecie. Współpracujemy z wykwalifikowanymi i niezależnymi stronami 
trzecimi, aby oceniać i weryfikować wskaźniki wydajności naszego EHS.

Służba na rzecz środowiska naturalnego
Nasze zobowiązania wobec środowiska wychodzą daleko poza zgodność z 
prawem i rozszerzają się na kilka przedsięwzięć mających na celu redukcję 
wpływu na środowisko naszych działań, produktów i łańcucha dostaw. Zobowią-
zanie to znajduje odzwierciedlenie w naszych działaniach, w zapobieganiu 
zanieczyszczeniu środowiska, redukcji emisji gazów cieplarnianych i zachowywa-
niu złóż naturalnych - wysiłkach wplecionych w zobowiązania łańcucha dostaw. 
Projektujemy także nasze produkty dla środowiska (uwzględniając np. materiały 
surowe i wydajność energetyczną) i włączamy cykl ich życia w ten projekt. 
Wszystkie te wysiłki wspólnie wspierają całościowy zrównoważony model 
biznesowy firmy Eaton.

Klienci, dostawcy i podwykonawcy
Współpracujemy z naszymi klientami, dostawcami i kontrahentami, aby zapewnić 
zgodność, promować bezpieczeństwo, redukować całościowy wpływ na 
środowisko i rozwijać zrównoważone rozwiązania, gotowe sprostać wyzwaniom 
środowiskowym i zarządzania energią.
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 Pytania

Pyt. Mój najlepszy przyjaciel obsługuje wózek widłowy podczas mojej 
zmiany. Ostatniej nocy przypadkowo przewrócił beczkę ze zużytym 
olejem i wylał trochę na podłogę. Pomogłem mu to posprzątać i nikt 
nic nie zauważył. Mój przyjaciel był kilkakrotnie ostrzegany za 
ryzykowną jazdę i jeśli zgłosiłbym sytuację, mógłby stracić pracę. Co 
powinienem zrobić?

Odp. Przedstaw mu swoje obawy i wyjaśnij, że wyciek musi zostać zgłoszony. 
Jeśli tego nie zrobi, zgłoś wyciek swojemu kierownikowi, lokalnemu 
kierownikowi EHS lub działowi prawnemu.

Pyt. Pracuję w dziale, gdzie wymagane jest obuwie ochronne. Kierownik 
EHS twierdzi, że w budżecie nie ma pieniędzy na obuwie ochronne. 
Co powinienem zrobić?

Odp. Poproś o pomoc kierownika zakładu, osobę odpowiedzialną za EHS w 
korporacji lub dział prawny.

Pyt. Naprawy maszyn w naszym zakładzie są wykonywane przez 
kontrahentów. Jestem operatorem maszyny i zauważyłem, że jeden 
z naszych kontrahentów omija procedury zabezpieczające podczas 
naprawy. Czy powinienem coś powiedzieć?

Odp. Poproś go, aby przerwał naprawę, dla własnego bezpieczeństwa. 
Następnie zgłoś sytuację swojemu kierownikowi lub lokalnemu 
kierownikowi EHS.

Pyt. Nasz zakład wykorzystuje dostawcę zewnętrznego do wykonania 
poszycia. W ostatnim czasie odwiedziłem ich siedzibę i zauważyłem 
wyciek substancji chemicznych z ich zakładu do pobliskiego 
strumienia. Mieliśmy z tym dostawcą trwałą i dobrą relację. Czy 
powinienem coś powiedzieć?

Odp. Tak, zapytaj dostawcę o wyciek i o to, co robią, aby go zatrzymać. Zgłoś 
także wyciek swojemu lokalnemu kierownikowi EHS i działowi prawnemu, 
aby określić właściwe postępowanie.

Pyt. Widziałem w innych działach pewne zachowania, wykonywane z 
naruszeniem bezpieczeństwa. Czy powinienem to zgłosić?

Odp. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa w 
miejscu pracy. Zgłoś niebezpieczne zachowanie swojemu kierownikowi 
lub lokalnemu kierownikowi EHS.

Pyt. Dlaczego przestrzegamy standardów bezpieczeństwa, które 
przewyższają lokalne wymogi, podczas gdy nasi konkurenci stosują 
tylko te lokalne?

Odp. Eaton chroni pracowników, podwyższając globalne standardy ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, nawet jeśli standardy te 
czasem przekraczają lokalne wymagania.
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Przykłady

Postępowanie nieprawidłowe 
Pracownik obsługujący maszynę 
uznaje, że w hali jest zbyt gorąco, 
aby zakładać okulary ochronne.

Kierownik wprowadza nową linię 
farb, które mogą emitować 
zanieczyszczenia do powietrza i 
wody, ale nie zdobył wymaganej 
autoryzacji czy licencji.

Aby skrócić czas konieczny do 
wykonania zlecenia, operator 
maszyny omija procedury 
bezpieczeństwa dotyczące 
maszyny.

Kierownik zakładu nie zatwierdza 
zakupu sprzętu do kontroli 
zanieczyszczenia powietrza, który 
jest wymagany dla zachowania 
zgodności z limitami, aby 
zwiększyć zyski zakładu.

Postępowanie prawidłowe
Nowy operator maszyny dołącza 
do firmy. Jako część 
przygotowania stanowiskowego 
przechodzi szkolenie na temat 
protokołów bezpieczeństwa i 
wymaganego osobistego 
wyposażenia ochronnego.

Pracownik upada i doznaje 
kontuzji na terenie zakładu. 
Zawiadamia kierownika, 
postępuje zgodnie z wymaganym 
procesem raportowania i 
otrzymuje pomoc lekarską.

Klient zakazuje wprowadzania 
kilku chemikaliów do wytwarzania 
produktów oraz opakowań. Zespół 
projektowy pracuje z inżynierami 
produktu oraz pracownikami 
łańcucha dostaw, aby zapewnić, 
że zabronione chemikalia nie 
zostały wprowadzone do 
produktu.

Kierownik zakładu zapewnia, że 
procedury EHS dotyczące 
zarządzania zmianami są 
wypełniane podczas 
wprowadzania nowego produktu, 
procesu, części wyposażenia lub 
materiałów surowych w zakładzie, 
aby zapewnić bezpieczeństwo 
personelu.
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Każdy pracownik Eaton ma obowiązek:
•	zaznajomić	i	stosować	się	do	zasad	Kodeksu	

Etycznego;
•	poprosić	o	pomoc,	jeśli	nie	jest	pewien	czy	

jego decyzja lub postępowanie jest zgodne  
z zasadami etyki i zgodne z prawem;
•	uczestniczyć	w	szkoleniach	dotyczących	etyki;	
•	mieć	świadomość	obowiązku	niezwłocznego	

zgłoszenia działalności, która w jego odczuciu 
jest sprzeczna z zasadami Kodeksu Etycznego;
•	współpracować	z	przedstawicielami	Eaton	

prowadzącymi dochodzenie, a także
•	potwierdzić	swoją	odpowiedzialność	za	

działanie zgodne z Kodeksem Etyki, gdy 
zostanie o to poproszony.
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Dodatkowo, każdy pracownik Eaton, pełniący rolę kierowniczą, 
ma obowiązek:

• stanowić przykład dla innych, zarówno w słowach, jak i w czynach;
• komunikować się w sposób szczery i otwarty z pracownikami, 

zachęcając ich do podnoszenia kwestii i problemów dotyczących etyki 
zawodowej, a także informować ich o rozwiązanych problemach;

• popierać pracowników, którzy zgłaszają problemy czy ewentualne 
wykroczenia i nie pozwolić na żadne akcje odwetowe w stosunku do 
takich pracowników;

• zapewnić, że plany działania eliminujące ryzyko są wprowadzanie 
niezwłocznie;

• promować polityki Eaton zaprojektowane, by zapobiegać i wykrywać 
nieetyczne i nielegalne działania;

• upewnić się, że wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni i poinformowani 
w zakresie strategii i procedur stosownych do zajmowanego przez nich 
stanowiska oraz

• potwierdzić raz w roku, że bezpośredni podwładni ukończyli szkolenie 
dotyczące etyki.

Konsekwencje nieprzestrzegania zasad Kodeksu Etycznego
Pracownicy, którzy nie stosują się do zasad Kodeksu Etycznego podlegać będą 
karze dyscyplinarnej, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę. Działania niezgodne 
z kodeksem mogą także skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

Wykroczenia to:
• działania niezgodne z zasadami Kodeksu;
• namawianie innych do działań niezgodnych z zasadami Kodeksu;
• odmowa współpracy w dochodzeniu prowadzonym przez wyznaczonych 

do tego przedstawicieli Eaton;
• stosowanie działań odwetowych wobec pracowników, którzy zgłosili 

działania lub podejrzenia działań niezgodnych z zasadami Kodeksu lub 
asystowali przy śledztwie oraz 

• ukrywanie lub niezgłaszanie działań, które w przekonaniu danej osoby 
łamią zasady Kodeksu Etycznego.

Presja ze strony kierownika czy też presja spowodowana warunkami pracy nie 
zwalniają z obowiązku przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego.



Przykład

Postępowanie nieprawidłowe
Kierownik odkrywa, że pracownik 
sfałszował wydatki na koszt firmy, 
ale nie podejmuje żadnego 
działania.

Postępowanie prawidłowe
Kierownik spotyka się z 
pracownikiem, aby osobiście 
podziękować za przekazanie 
informacji o poważnym błędzie  
w jakości, dzięki którym firma 
uniknęła potencjalnej 
odpowiedzialności i utraty 
reputacji.

 Pytanie

Pyt. Myślę, że mogą istnieć potencjalne problemy z jakością w moim 
zakładzie, ale nie znam faktów ani nie wiem czy to problem etyczny. 
Czy nadal muszę komuś o tym mówić?

Odp. Oczekujemy, że pracownicy będą zgłaszać tego typu kwestie swoim 
kierownikom, aby mogli oni wyjaśnić sytuację, zanim przybierze poważne 
rozmiary. Nie musisz badać ani znać wszystkich faktów. Prosimy tylko o 
dobre i uczciwe intencje. W większości przypadków kierownik pomoże Ci 
zrozumieć wszystkie fakty lub rozwiązać problemy.
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W dzisiejszych czasach globalnego rynku, trudno jest 
czasem dotrzymać kroku wszystkim próbom na które 
wystawiona jest nasza organizacja, czy też 
rozwiązywać wszystkie skomplikowane problemy. 
Nikt z nas nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na 
wszystkie pytania. Wiemy jednak, że najlepsze 
rozwiązania powstają w organizacjach, które dbają o 
swoją etykę i wartości i które potrafią wykreować 
środowisko pracy promujące zachowania etyczne. 
Nie powinniśmy się nigdy wahać przed zadawaniem 
pytań, podnoszeniem problemów czy zgłaszaniem 
wątpliwych działań i praktyk.

83



Podejmowanie dobrych decyzji, zgodnych z zasadami etyki, nie zawsze jest 
proste. Odpowiedzi na nasze pytania nie zawsze są oczywiste i łatwe. Co zrobić, 
gdy stoimy przed trudnym wyborem? Pomocne w podjęciu decyzji może być 
przejrzenie Kodeksu Etycznego i Przewodnika po etyce zawodowej oraz zadanie 
sobie trzech poniższych pytań:

Jeśli nadal masz wątpliwości, przedyskutuj ten problem ze swoim przełożonym. 
Przełożony często jest najlepszym źródłem i osobą najlepiej znającą Twoje 
codzienne obowiązki. Jeśli rozmowa z przełożonym jest utrudniona lub mimo 
rozmowy problem nie został rozwiązany, skorzystaj z poniższych dostępnych 
źródeł:

• inny kierownik w Twojej organizacji, regionie, sektorze; 
• dział personalny lub rzecznik (szczególnie jeśli chodzi o wynagrodzenie, 

korzyści, dyscyplinę lub awanse);
• kierownicy zakładu lub kierownicy funkcyjni (np. z jakości czy łańcucha 

dostaw);
• dział prawny oraz;
• Globalne Biuro ds. etyki.

• Czy czułbym się dobrze, usiłując wyjaśnić moje postępowanie 
kierownikowi?

• Czy byłbym dumny, mówiąc o moich czynach rodzinie i przyjaciołom?
• Czy czułbym się dobrze, gdyby moje postępowanie zostało przedstawione 

w mediach?
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Jak skontaktować się z Biurem ds. etyki
Zgodnie z krajowymi przepisami prawa, każdy pracownik może, w sposób jawny 
lub anonimowy, zadać pytanie lub zasygnalizować swoje obawy dotyczące 
nieetycznej działalności lub też potencjalnego, czy rzeczywistego łamania prawa, 
związanego z kwestiami księgowymi, finansowymi, podatkowymi lub 
antyłapówkowymi do biura ds. etyki za pomocą poniższych dróg:

• Poczta — Wyślij przesyłkę na adres:
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mail — Wyślij e-mail na Ethics@eaton.com skorzystaj z formularzy 
zamieszczonych na stronie Global Ethics dostępnych poprzez JOE 
(Intranet Eaton) lub na zewnętrznej stronie internetowej.

• Telefon — Skontaktuj się z Linią pomocy ds. etyki pod numerem 
800.433.2774 z U.S.A. i Kanady. W przypadku połączenia z innych krajów, 
należy wybrać numer znajdujący się na lokalnym plakacie dotyczącym 
etyki zawodowej lub na stronie internetowej Global Ethics na JOE. 
Połączenie z infolinią jest darmowe. Wielojęzyczny zespół jest dostępny 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

• Wielojęzyczne wsparcie — Możesz zgłosić swoją obawę w języku 
ojczystym na jeden z powyższych adresów, a my przetłumaczymy Twój 
list lub e-mail.

Czego oczekiwać po kontakcie z Biurem ds. etyki 
Którąkolwiek metodę wybierzesz w celu zgłoszenia naruszenia, wątpliwości czy 
zadania pytań, możesz oczekiwać, że:

• Twoje sygnały, obawy i poruszone kwestie zostaną potraktowane 
poważnie, a reakcja będzie szybka, dyskretna i profesjonalna.

• Jeśli istnieje taka potrzeba, informacje zostaną przetłumaczone.
• Każde zgłoszenie czy wątpliwość zostaną sprawdzone lub, jeśli istnieje 

taka potrzeba, przekazane działowi personalnemu bądź innej komórce 
wewnętrznej w celu uzyskania odpowiedzi i podjęcia stosownych 
kroków. Dochodzenie zostanie przeprowadzone bezzwłocznie. 

• Zapewniona zostanie dyskrecja w takim stopniu, w jakim możliwe jest 
przeprowadzenie dochodzenia.  

• Informacje dotyczące zgłoszenia oraz dochodzenia będą przechowywane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępnione wyłącznie tym 
osobom, które muszą je znać. 

• Zgodnie z życzeniem oraz obowiązującymi przepisami lokalnymi, możesz 
zachować anonimowość. Jeśli zachowasz anonimowość, Twoje miejsce 
zamieszkania oraz numer telefonu nie będą mogły zostać 
zidentyfikowane. Utrudni to jednak prowadzenie dochodzenia oraz 
rozwiązanie wszystkich Twoich wątpliwości.

• Potencjalne naruszenia i nieprawidłowości zostaną zażegnane dzięki 
szybkiemu i właściwemu działaniu. Jeśli uznamy to za stosowne i 
będziemy posiadali Twoje dane kontaktowe, poinformujemy Cię o 
wynikach działań.
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Eaton nie pozwoli na żadne akcje odwetowe i nie 
wyciągnie konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku 
do osób zgłaszających w dobrej wierze wątpliwości, 
składających raport czy pomagających w 
dochodzeniu. Pracownicy, którzy stosują działania 
odwetowe wobec innych pracowników składających 
raport lub pomagających w dochodzeniu podlegać 
będą karze dyscyplinarnej, włącznie z rozwiązaniem 
umowy o pracę. Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą akcji 
odwetowej ze względu na złożony raport lub pomoc 
w dochodzeniu, skontaktuj się niezwłocznie ze swoim 
przełożonym, działem personalnym lub dyrektorem 
do spraw etyki. Pracownicy, którzy korzystają z Linii 
Pomocy (Help Line) w złej wierze podlegać będą 
karze dyscyplinarnej, włącznie z rozwiązaniem 
umowy o pracę.



 Pytania

Pyt. Nasz Kodeks mówi, że pracownicy nie będą stanowili celu akcji 
odwetowej za złożenie zawiadomienia w dobrej wierze. Co to znaczy 
„w dobrej wierze”?

Odp. Pracownicy działają w dobrej wierze, gdy są przekonani, że dostarczają 
prawdziwych informacji, składając zawiadomienie. Innymi słowy, mają 
dobre i szczere intencje. Nie oznacza to, że muszą mieć rację. W 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, czy należy złożyć 
zawiadomienie, należy zwrócić się o pomoc do kierownika lub Biura ds. 
etyki i zgodności.

Pyt. Obawiam się, że ktoś wykorzysta Linię Pomocy, aby przekazać 
fałszywe zarzuty na mój temat. Dlaczego traktujemy poważnie 
anonimowe zgłoszenia?

Odp. Wszystkie zgłoszenia złożone poprzez Linię Pomocy są traktowane 
poważnie. Pracownicy potrzebują zaufanego źródła, gdy nie czują się 
komfortowo ujawniając swoje dane, np. gdy sprawa dotyczy ich 
kierownika. Jednakże każdy pracownik, który w złej wierze korzysta z Linii 
Pomocy, aby przekazać fałszywe informacje, podlegać będzie karze 
dyscyplinarnej, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę.

Pyt. Zgłosiłem poważny problem do Biura ds. etyki i zgodności, ale nikt 
się ze mną nie skontaktował. Dlaczego?

Odp. Jeśli zgłoszenie było anonimowe, nie wiemy, w jaki sposób możemy się z 
Tobą skontaktować. Jeśli uda nam się do Ciebie dotrzeć, możemy być 
ograniczeni co do możliwości przekazywania informacji o rezultatach ze 
względu na poufność czy inne kwestie dotyczące prywatności. Jeśli to dla 
Ciebie ważne, zadzwoń na Linię Pomocy i zapytaj, czy sprawa została 
rozwiązana. 

Pyt. Jeśli mam wątpliwości, czy muszę zgłaszać je kierownikowi lub 
innemu kierownikowi lokalnemu przed kontaktem z Linią Pomocy 
bądź z Biurem ds. etyki?

Odp. Najlepiej by było, gdyby to kierownik lub inny lokalny kierownik rozwiązał 
zgłaszany przez Ciebie problem. Jednak nikt nie ma obowiązku rozmowy z 
kierownikiem czy osobami na kolejnych poziomach w organizacji przed 
kontaktem z Linią Pomocy lub Biurem ds. etyki.
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Informacje dotyczące 
poszczególnych krajów

W całym podręczniku odwoływaliśmy się do Linii Pomocy, 
jako jednego z kilku źródeł pomocy, zgłoszenia 
nieprawidłowości czy też innych sytuacji, które mogą łamać 
prawo bądź Kodeks Etyczny albo naruszać nasze wartości. 
Nie ma jednak obowiązku korzystania z Linii Pomocy, aby 
zgłaszać wątpliwości.

W rzeczywistości niektóre lokalne prawa definiują sytuacje, 
które można zgłaszać przez Linię Pomocy do kwestii 
finansowych, księgowych, bankowych, antyłapówkowych i 
innych. Może także istnieć obowiązek identyfikacji 
zgłaszającego przez konsultanta Linii Pomocy. Jeśli te 
przepisy dotyczą Ciebie, sprawdź załączone zawiadomienie 
dla poszczególnych krajów. Wszystkie odnośniki do 
korzystania z Linii Pomocy zawarte w podręczniku i 
związane z komunikacją podlegają ograniczeniom 
wymienionym w tym zawiadomieniu. Jeśli masz pytania, 
skontaktuj się ze swoim kierownikiem działu personalnego 
lub Biurem ds. etyki.
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Aby wykazać, że standardy etyczne Eaton są aktual-
ne i na najwyższym poziomie, Eaton utworzył biuro, 
którego zadaniem jest nadzór i zarządzanie progra-
mem etyki. Biuro podlega wiceprezesowi ds. etyki z 
ostatecznym nadzorem komisji zarządzającej rady 
nadzorczej. Działanie biura zależy od zaangażowania i 
wsparcia wszystkich pracowników i kierowników, 
którzy zapewniają, że etyka i wartości Eaton są 
zintegrowane z działalnością firmy na całym świecie.

Biuro ds. etyki zawodowej
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Zakres działań i obowiązków biura obejmuje:

• wsparcie kierowników w 
zapewnieniu pracownikom 
efektywnych, istotnych i 
przemyślanych szkoleń z 
zakresu etyki i komunikacji;

• dostarczanie i nadzór nad 
szkoleniami dotyczącymi 
zgodności oraz komunikacji;

• regularną ocenę i prioretyzację 
ryzyka niezgodności z 
przepisami i politykami Eaton 
oraz monitorowanie działań w 
celu kontroli tego ryzyka;

• monitorowanie i audyt 
programu etyki oraz okresowa 
ocena efektywności 
programu;

• rozwiązywanie i śledzenie 
problemów dotyczących 
etykioraz zgłaszanie 
kluczowych wskaźników; 

• oferowanie wsparcia przy 
pojawiających się problemach 
i priorytetach;

• zapewnianie pracownikom i 
stronom trzecim 
anonimowych i poufnych 
kanałów do zgłaszania 
wątpliwości naruszenia 
przepisów, procedur i Kodeksu 
etycznego;

• obsługę zgłoszeń Linii 
Pomocy;

• nadzór nad dochodzeniami 
dotyczącymi etyki oraz 
modyfikację programu etyki, 
jeśli to konieczne oraz

• regularne spotkania z działem 
audytu oraz Radą Nadzorczą 
firmy, aby zgłaszać problemy 
dotyczące etyki, a także status 
programu.
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Notatki



Zgodnie z krajowymi przepisami prawa, każdy pracownik może, w 
sposób jawny lub anonimowy, zadać pytanie lub zasygnalizować swoje 
obawy dotyczące nieetycznej działalności lub też potencjalnego, czy 
rzeczywistego łamania prawa, związanego z kwestiami księgowymi, 
finansowymi, podatkowymi lub antyłapówkowymi do biura ds. etyki za 
pomocą poniższych dróg:
• Poczta:                • E-mail: Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Telefon: Linia pomocy jest bezpłatna, a wielojęzyczni konsultanci są dostępni 
24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Jeśli Twój kraj nie został umieszczony na 
niniejszej liście (lub jeśli napotykasz problemy z poniższymi numerami), znajdź 
odpowiedni numer na swoim plakacie dotyczącym etyki lub na stronie Global 
Ethics dostępnej poprzez JOE.

Austria* 0800.295.342
Brazylia 0800.891.4212
Kanada 800.433.2774
Chiny (Unicom) 10.800.711.1122 
Chiny (Chiny Telecom) 10.800.110.1046
Czechy* 800.143.861
Dominikana* 800.320.0821
Niemcy* 0800.181.9146
Indie 000.800.100.1499
Włochy 800.789343
Meksyk 001.888.667.6799
Holandia* 0800.022.2042
Polska* 0.0.800.111.1664
Tajwan* 00801.10.4366
Zjednoczone Królestwo 0808.234.9987
Stany Zjednoczone 800.433.2774

• Online: www.eaton.com/ethics

Jak skontaktować  
się z Biurem ds. etyki

*Połączenie komórkowe może być niedostępne. Jeśli napotkasz problemy, prosimy skorzystać z linii stacjonarnej.
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