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2 Kodeks Woodward poświęcony etycznemu postępowaniu w biznesie

TRADYCJA ETYKI:

PRZESŁANIE OD TOMA GENDRONA
Istnieje wiele powodów, które sprawiają, że Woodward jest wspaniałą firmą, ale jeden powód wyróżnia się na tle innych. Jest nim Tradycja
Etyki. Tradycja ta wywiera wpływ na każdy aspekt funkcjonowania Woodward – nasze produkty, pracujących dla nas ludzi, społeczności i
wszystkich naszych partnerów. Podstawą Tradycji Etyki jest Konstytucja Woodward, w której wyrażono wartości i zasady, którymi kieruje się
Woodward we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach.
Kodeks Woodward poświęcony etycznemu postępowaniu w biznesie, któremu nadaliśmy tytuł „Tradycja Etyki”, stanowi rozszerzenie
Konstytucji Woodward; w rzeczywistości każda sekcja niniejszego Kodeksu rozpoczyna się cytatem zaczerpniętym z Konstytucji. Kodeks
określa szczegółowo nasze oczekiwania w stosunku do każdej osoby zatrudnionej w Woodward – dyrektorów, członków zarządu, innych
liderów oraz pracowników. Stanowi utrwalony na piśmie wyraz naszego nieustannego zaangażowania i oddania wartościom i zasadom oraz
Tradycji Etyki, która stanowi kluczowy element kultury Woodward od momentu założenia Firmy w 1870 roku.
Trendy działania na wyższych poziomach zarządzania
Eksperci ds. zgodności bardzo często podkreślają znaczenie „trendów działania na wyższych poziomach zarządzania” jako niezbędnego
aspektu kultury przestrzegania zasad zgodności. Stabilne trendy działania na wyższych poziomach zarządzania mają miejsce, kiedy zarząd
firmy, a w szczególności Rada Dyrektorów i Członkowie Zarządu, wykazują zdecydowane zobowiązanie do robienia tego co słuszne w
odniesieniu do wszystkich podejmowanych przez siebie działań. Osoby zajmujące różne stanowiska w naszej firmie, jak i poza nią, zaczynając
od pracowników, poprzez dostawców, kończąc na klientach, widzą to zobowiązanie i podzielają tę ideę.
Trendy działań podejmowanych na wyższych poziomach zarządzania w Woodward są bardzo stabilne. Każda osoba w Woodward –
zaczynając od Rady Dyrektorów, poprzez dyrektorów, kończąc na Członkach Zarządu – zobowiązała się do działania w zgodzie z zasadami
etycznymi w każdej sytuacji, jak i przestrzegania polityk przedstawionych w niniejszym Kodeksie. Zobowiązanie to dotyczy każdej osoby, która
reprezentuje lub podejmuje działania w imieniu Woodward.
Kontynuacja Tradycji
Z myślą o kontynuacji długoletniej Tradycji Etyki, istotne jest, aby każdy pracownik i przedstawiciel Woodward zrozumiał i aktywnie wspierał
zarówno ducha, jak i literę niniejszego Kodeksu. Prawdziwa uczciwość polega na ocenie wszystkich działań, które podejmujemy w imieniu
naszych partnerów i zyskaniu pewności, że przed podjęciem działania możemy powiedzieć: „Nie czulibyśmy się zawstydzeni, gdyby informacje
o tym działaniu miałyby zostać upublicznione.” Dla wszystkich naszych pracowników oznacza to odwagę do podejmowania działań, odwagę,
aby stawiać czoła zaistniałym problemom i pozostawać zaangażowanym do momentu ich rozwiązania. Cieszę się, że wspólnie możemy
zapewnić trwanie naszej Tradycji.

Tom Gendron
Przewodniczący Zarządu i Dyrektor Generalny
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W JAKI SPOSÓB KORZYSTAĆ Z
NINIEJSZEGO KODEKSU
Celem niniejszego Kodeksu jest przedstawienie ram, które mają prowadzić pracowników w ich codziennych interakcjach w trakcie
wykonywania obowiązków służbowych w Woodward, jak również przedstawienie pracownikom polityk i procedur obowiązujących w
Woodward. Kodeks zawiera nadrzędne zasady i konkretne reguły obowiązujące pracowników, jak i nawiązania do innych polityk i
procedur firmy dostępnych w internecie. W przypadku pytań dotyczących treści niniejszego Kodeksu, w tym polityk i reguł, jak również
kwestii nieporuszonych w Kodeksie, zachęcamy pracowników do kontaktu z ich liderem, każdym innym liderem pracującym w firmie,
Działem Personalnym, Działem Prawnym i Zgodności z przepisami lub członkiem Komitetu Nadzoru nad Postępowaniem w Biznesie,
którzy odpowiedzą na wszelkie pytania.
Jako dostawcy dla Rządu Stanów Zjednoczonych, Woodward postawiono wymóg dotyczący dawania przykładu w kwestii
przestrzegania standardów etycznych i postępowania wymaganego na mocy Federalnego Prawa dot. Zamówień Rządowych (Federal
Acquisition Regulations) oraz innych obowiązujących statutów i przepisów. Statuty i przepisy wyznaczają obowiązkowe wymagania i
wytyczne dotyczące realizacji programu etycznego oraz programu zgodności, zgłaszania naruszeń oraz prowadzenia interesów z
osobami i podmiotami, które są zawieszone, wykluczone, usunięte z rejestru dostawców lub w inny sposób nieuprawnione do
prowadzenia interesów z Rządem Stanów Zjednoczonych („osoby/podmioty niekwalifikowane”).
Wierzymy, że niniejszy Kodeks pozostaje w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku, w którym
jakiekolwiek polityka zawarta w niniejszym Kodeksie poświęconym etycznemu postępowaniu w biznesie będą sprzeczne z
obowiązującym prawem federalnym, stanowym lub lokalnym, prawo to zastąpi zasadę przedstawioną w Kodeksie, a firma będzie
stosować się do wszystkich obowiązujących federalnych, stanowych lub lokalnych praw i przepisów, które zapewniają inne lub większe
prawa pracownikom niż polityka przedstawiona w niniejszym Kodeksie.
W treści Kodeksu zostały również przedstawione wskazówki dotyczące zgłaszania problemów. Wierzymy, że każda osoba, której
dotyczą zasady niniejszego Kodeksu, ma prawo i obowiązek natychmiastowego zgłaszania takich problemów, jak i aktywnego udziału
w dochodzeniu i procesie szukania rozwiązań. Problemy zgłaszać można na różne sposoby, m.in. zgłaszać je swojemu liderowi,
dowolnej osobie pełniącą funkcję kierowniczą w firmie, pracownikom Działu Personalnego, Działu Jakości, Działu Prawnego i
Zgodności z przepisami, dowolnemu członkowi Komitetu Nadzoru nad Postępowaniem w Biznesie, jak również dowolnemu członkowi
zarządu lub dyrektorowi. Woodward zapewnia również poufną Infolinię, umożliwiającą pracownikom zgłaszanie problemów. Więcej
informacji, w tym informacje na temat uzyskiwania dostępu do poufnej Infolinii Woodward dedykowanej kwestiom etycznym,
znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.
Czym jest Etyka?
Etyka wymaga przyjęcia surowych zasad moralnych, ale słowo może opisywać również coś, co stanowi całość, jest spójne i niepodzielone.
Konotacja ta stanowi prawdziwe odzwierciedlenie znaczenia zasad etycznych, odnoszących się do wszystkich naszych partnerów. Nasi
akcjonariusze, pracownicy, klienci, dostawcy i społeczności czerpią korzyści z etycznego środowiska biznesowego.
Utrzymanie Tradycji Etyki wymaga od pracowników odwagi do podejmowania działań; wymaga od nas zapoznania się z szerokim spektrum
standardów prawnych i innych norm, które mogą mieć złożoną lub techniczną naturę, jak również zgłaszania problemów, jeżeli czujemy, że
standardom grozi ryzyko. Jednak Tradycja Etyki to coś więcej niż jedynie zgodność z przepisami. Polega na ocenie wszystkich działań, które
podejmujemy w imieniu naszych partnerów i zyskaniu pewności, że przed podjęciem działania możemy powiedzieć: „Nie czulibyśmy się
zawstydzeni, gdyby informacje o tym działaniu miałyby zostać upublicznione.”
Dla Woodward uczciwość oznacza także tworzenie swobodnej i otwartej atmosfery, w której szanowane są polityka prywatności i poufności.
Promując dobrowolne zgłaszanie i ujawnianie problemów dotyczących naruszeń niniejszego Kodeksu, dążymy do budowania środowiska, w
którym naruszenia nie mają miejsca. W konsekwencji, Woodward nie zwolni, nie zdegraduje, nie zawiesi, nie będzie grozić, prześladować
lub podejmować innych działań dyskryminujących w stosunku do pracownika oraz w odniesieniu do warunków zatrudnienia
pracownika na skutek zgodnego z prawem działania, polegającego na przedstawieniu informacji, doprowadzeniu do przedstawienia
informacji lub uczestnictwie w dochodzeniu w sprawie postępowania, które wedle racjonalnej oceny pracownika, stanowi naruszenie
niniejszego Kodeksu.
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NASZE WARTOŚCI, ZASADY I
POLITYKI
„Tradycja Etyki” możliwa jest dzięki zastosowaniu naszych podstawowych
wartości – szacunku dla jednostki, uczciwości i zasad etycznych,
odpowiedzialności osobistej, pracy zespołowej, zadowolenia klienta, inicjatywy
oraz orientacji na wyniki. Powyższe wartości i zasady są bardzo ważne dla
polityk przedstawionych w niniejszej sekcji.

5

POSZANOWANIE DLA
JEDNOSTKI
Działalność firmy opiera się na uznaniu i poszanowaniu godności, wartości i
równości wszystkich naszych Pracowników.
- Konstytucja Woodward

Możliwość równego zatrudnienia
Zgodnie z Polityką Woodward 06-01, tj. polityką dotyczącą Możliwości równego zatrudnienia, Woodward oddany jest idei związanej z
możliwością równego zatrudnienia dla wszystkich wykwalifikowanych pracowników i kandydatów niezależnie od rasy, koloru skóry,
wyznania, wieku, płci, narodowości, pochodzenia, niepełnosprawności fizycznej, niepełnosprawności umysłowej, choroby, orientacji
seksualnej, tożsamości lub ekspresji płciowej, statusu weterana, stanu cywilnego, informacji genetycznych lub innych cech
chronionych. Woodward zobowiązuje się do podejmowania decyzji o zatrudnieniu zgodnie z polityką dotyczącą możliwości równego
zatrudnienia.

Zasada różnorodności i włączenia
Woodward definiuje włączenie jako proces, który obejmuje zróżnicowane pomysły i wiedzę oraz promuje przekonanie o sile połączenia
różnorodnych koncepcji. Pracując w takim środowisku, nasi pracownicy czują się i działają w sposób zaangażowany, cieszą się
szacunkiem, są docenieni i związani z Firmą. Mogą ujawnić swoją autentyczną osobowość i wdrożyć unikalną perspektywę w pracę,
dając nam możliwość uznania tej różnorodności. Aby zrealizować największą korzyść płynącą z posiadania zdywersyfikowanej siły
roboczej, oczekujemy, że liderzy i pracownicy będą aktywnie wdrażali różne perspektywy i pomysły innych osób w celu otrzymania
innowacyjnych rozwiązań oraz zbudowania zespołów osiągających wybitne wyniki. Podejmujemy wszelkie działania mające zapewnić,
że nasze kluczowe Polityka, procesy i strategie rozwoju wspierają organizację hołdującą zasadzie włączenia.

Miejsce pracy wolne od mobbingu
Woodward podjął zobowiązanie, aby zapewnić środowisko pracy wolne od dyskryminacji, w którym wszyscy pracownicy traktowani są
z godnością, szacunkiem i kurtuazją. Zasadą firmy jest stworzenie i utrzymanie środowiska pracy wolnego od mobbingu. (Więcej
informacji w Polityce Woodward 06-16, Miejsce pracy wolne od mobbingu).
Jedną z form nielegalnej dyskryminacji jest molestowanie seksualne. Przykłady molestowania seksualnego obejmują:
• Aluzje, dowcipy, komentarze, obelgi, zaproszenia o charakterze seksualnym lub obrazowe komentarze dotyczące ciała danej
osoby;
• Seksualnie sugestywne lub obsceniczne przedmioty, zdjęcia, komiksy, plakaty, odzież, notatki, listy, wiadomości mailowe lub
nośniki elektroniczne; oraz
• Gesty seksualne, namolne spojrzenia, dotyk, napastliwe, krępujące lub blokujące ruchy.
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Zagrożenie agresją
Woodward podjął zobowiązanie, aby wszystkim swoim pracownikom zapewnić bezpieczne, zdrowe i produktywne środowisko pracy.
Tworzymy środowisko pracy, w którym nie występują akty związane z zastraszaniem, molestowaniem, groźbami ani żadne inne
wrogie lub agresywne działania dowolnego rodzaju. Woodward nie będzie tolerował zastraszania, grożenia, wrogich zachowań oraz
następujących działań: przemocy słownej lub fizycznej (szarpania, duszenia, uderzania pięściami, wyzywania); posiadania lub
korzystania z broni na terenie obiektów firmy, podczas wykonywania obowiązków służbowych na rzecz firmy lub podczas wydarzeń
sponsorowanych przez firmę; wandalizmu; podpaleń ani wszelkich innych działań skierowanych przeciwko jakiejkolwiek osobie lub
mieniu, niewłaściwych w miejscu pracy. Naruszenie niniejszych zasad skutkować będzie podjęciem czynności dyscyplinarnych aż do
rozwiązania umowy o pracę. Więcej informacji w Polityce Woodward 06-21, Zagrożenie agresją.

Prywatność danych osobowych
Szanujemy prywatność naszych pracowników. Chronimy bezpieczeństwo i poufność rejestrów firmy zawierających dane osobowe
zgodnie z zaleceniami obowiązujących przepisów prawnych. Gromadzimy i rejestrujemy jedynie dokładne, rzeczywiste informacje
potrzebne do celów biznesowych oraz zachowania zgodności z wymogami prawnymi. Dostęp do takich informacji przyznawany jest
jedynie osobom, które mają uzasadnioną potrzebę ich poznania i kiedy jest to prawnie dopuszczalne.
Przepisy dotyczące ochrony danych: Stany Zjednoczone, Unia Europejska oraz państwa członkowskie UE, jak również inne
państwa posiadają surowe prawa chroniące dane osobowe. Patrz Polityka Woodward 5-24, „Ochrona danych osobowych w Unii
Europejskiej”
Cytowane polityki
•
•
•
•

Oświadczenie dotyczące możliwości równego zatrudnienia (Polityka 06-01)
Miejsce pracy wolne od mobbingu (Polityka 06-06)
Zagrożenie przemocą (Polityka 06-21)
Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej (Polityka 05-24)
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UCZCIWOŚĆ I ZASADY
ETYCZNE
Naszą działalność prowadzimy zgodnie z zasadami etycznymi, uczciwie i
praworządnie, w zgodzie z wszelkimi przepisami i regulacjami prawnymi.
- Konstytucja Woodward

Uczciwość osobista
Możliwości oferowane przez firmę
Idea oddania Woodward i naszym współpracownikom zabrania nam:
• Sprzeniewierzania własności, informacji lub pozycji w firmie dla osiągnięcia korzyści bądź możliwości osobistych.
• Podejmowania działań konkurencyjnych w stosunku do firmy i/lub pracowników.
• W sposób niedbały wprowadzania w błąd lub utrudniania firmie wykorzystywania jej potencjału biznesowego.

Komunikacja ze społeczeństwem
Jedynie wyznaczeni pracownicy mają prawo do wypowiadania się w imieniu firmy o określonych sprawach. Ma to na celu
zapewnienie spójnych i precyzyjnych informacji dotyczących Woodward, dostarczonych we właściwym czasie. Zasada ta dotyczy
komunikacji z mediami informacyjnymi, analitykami papierów wartościowych oraz inwestorami. W procesie rozważania publikacji
informacji za pomocą serwisów społecznościowych, pracownicy powinny pamiętać o politykach i wytycznych Woodward odnoszących
się do tego rodzaj mediów. Wszelkie informacje, które mogą być uważane za poufne, wrażliwe lub zastrzeżone, nie powinny być
ogłaszane publicznie. Patrz również „Relacje z mediami” w dalszej części niniejszego dokumentu.

Informacje niedostępne publicznie oraz wykorzystywanie informacji poufnych w trakcie
transakcji papierami wartościowymi
Poza zobowiązaniem do zachowania poufności, przedstawionym w sekcji „Uczciwość biznesowa – Poufność” w dalszej części
niniejszego dokumentu, udostępnianie niedostępnych publicznie informacji firmy o istotnym znaczeniu (tj. informacji, które mogłyby
mieć wpływ na racjonalną decyzję inwestora o nabyciu bądź sprzedaży papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje lub opcje),
jest zabronione na mocy amerykańskiego prawa w zakresie papierów wartościowych, chyba że udostępnianie takich informacji ma
miejsce w ramach ograniczonych odstępstw i szczegółowych wskazówek udzielonych przez Dział Prawny i Zgodności z przepisami.
„Wykorzystywanie informacji poufnych w trakcie transakcji papierami wartościowymi”, polegające na kupnie lub sprzedaży papierów
wartościowych (np. akcji Woodward) będąc w posiadaniu istotnych, niedostępnych publicznie informacji, jest również nielegalne.
Pracownikom mającym dostęp do istotnych, niedostępnych publicznie informacji zakazuje się kupna i sprzedaży papierów
wartościowych Woodward, jak również wykorzystywania innych osób do prowadzenia transakcji w ich imieniu. Zakaz ten dotyczy
również istotnych, niedostępnych publicznie informacji o przedsiębiorstwach, z którymi Woodward prowadzi interesy. Niniejszym
restrykcjom podlegają wszyscy partnerzy Woodward, w tym m.in. pracownicy, podwykonawcy, klienci i dostawcy firmy. Wszelkie
pytania dotyczące charakteru informacji (istotne, niedostępne publicznie) lub możliwości potencjalnego udostępniania istotnych,
niedostępnych publicznie informacji, należy kierować do Generalnego Radcy Prawnego Woodward. Patrz Polityka 2-16, Obrót
papierami wartościowymi Woodward.
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Konflikty interesów
„Konflikt interesów” może mieć miejsce, kiedy interesy osobiste pracownika kolidują lub wydają się kolidować z interesami firmy. Wszyscy
jesteśmy odpowiedzialni za unikanie takich działań lub sytuacji. Nie każdy interes osobisty musi być traktowany jako „konflikt interesów”;
niemniej ważna jest odpowiedzialność osobista oraz omawianie wszelkich problemów ze swoim liderem. Podczas analizowania potencjalnych
konfliktów interesów, pracownicy powinni zadać sobie pytanie, czy konflikt taki stworzy „wrażenie niewłaściwego zachowania” w przypadku
potencjalnego ujawnienia okoliczności. W niektórych przypadkach więcej informacji i wskazówek uzyskać można od Działu Personalnego i/lub
Generalnego Radcy Prawnego Woodward.

Przykłady: Konflikty interesów
•
•
•
•
•
•

Zatrudnienie się jako pracownik, konsultant lub dyrektor w firmie klienta, dostawcy lub konkurencji.
Kierowanie zleceń Woodward do firmy dostawcy należącej lub zarządzanej przez krewnego.
Nadzorowanie wyników pracy lub wynagrodzenia krewnego.
Korzystanie lub ujawnianie informacji poufnych firmy w celu osiągnięcia korzyści osobistych.
Niestosowne wykorzystanie zasobów firmy w celu osiągnięcia korzyści osobistych lub osiągnięcia korzyści przez inne osoby.
Posiadanie znacznych udziałów finansowych w firmie bieżącego lub potencjalnego klienta, dostawcy lub konkurencji Woodward (nie dotyczy to
posiadania niewielkiej liczby akcji spółek notowanych na giełdzie papierów obrotowych)

Prezenty i rozrywka
Niezależnie od tego, czy przyjmujemy, czy otrzymujemy gratyfikację, zawsze powinniśmy mieć świadomość, że wszelkiego rodzaju prezenty i
upominki mogą stworzyć wrażenie niewłaściwego zachowania. Pracownicy powinni zachować ostrożność i nie przyjmować, ani nie
proponować wystawnych posiłków, niestosownych form rozrywki lub innych form gratyfikacji niespójnych z uzasadnionymi zwyczajami
przyjętymi w biznesie. Kiedy masz wątpliwości, postępuj z zachowaniem szczególnej ostrożności! Nie przynoś wstydu Woodward ani naszym
klientom.
• Gratyfikacje dla pracowników struktur rządowych Stanów Zjednoczonych: Żadnemu pracownikowi struktur rządowych Stanów
Zjednoczonych nie wolno oferować upominków, posiłków, przekąsek, napojów ani form rozrywki innych niż w postaci szeroko
dystrybuowanych przedmiotów pamiątkowych o wartości mniejszej niż 20 dolarów lub okazyjnych przekąsek i napojów, podawanych
podczas spotkań o charakterze biznesowym. Wszelkie pytania należy kierować do Działu Prawnego i Zgodności z przepisami.
• Gratyfikacje dla osób niebędących pracownikami struktur rządowych Stanów Zjednoczonych: Bardzo ważne jest zrozumienie i stosowanie
wszystkich innych obowiązujących restrykcji w zakresie oferowania posiłków, rozrywki, upominków lub gratyfikacji członkom lub
przedstawicielom wszelkich lokalnych lub zagranicznych agencji rządowych. Pracownicy muszą znać i bezwzględnie stosować się do
zwyczajów, zasad i regulacji dotyczących gratyfikacji, które mogą być oferowane urzędnikom struktur rządowych innych niż amerykańskie.
• Gratyfikacje w kontekście handlowym: Upominki, posiłki lub rozrywka w kontekście handlowym (z udziałem osób otrzymujących, które nie są
pracownikami struktur rządowych) muszą pozostawać w granicach zdrowego rozsądku i być zgodne ze zwyczajami lub prawami miasta lub
państwa, w którym prowadzone są interesy. W żadnym przypadku upominek, posiłek ani rozrywka o wartości przekraczającej 150 dolarów
nie mogą być oferowane, ani przyjmowane przez żadną osobę w kontekście handlowym, chyba że odstępstwo takie zostanie zatwierdzone
przed lidera zajmującego stanowisko dyrektorskie lub wyższe.
Wszystkie pytania dotyczące gratyfikacji biznesowych, w tym m.in. interpretacji przepisów, należy kierować do swojego lidera oraz Działu
Prawnego i Zgodności z przepisami.

Cytowane polityki
• Obrót papierami wartościowymi Woodward (Polityka 02-16)
• „Wytyczne dotyczące mediów społecznościowych”

Uczciwość biznesowa
Standardy postępowania w biznesie
Oczekuje się, że będziemy prowadzić interesy firmy z poszanowaniem zasad uczciwości, integralności i wysokich standardów etycznych.
Niniejsze standardy powinny kierować naszym postępowaniem w procesie podejmowania decyzji, które mają wpływ na Woodward. Nasze
standardy obejmują wartości i zasady wyrażone w Konstytucji Woodward. Musimy również przestrzegać wszystkich praw, zasad i przepisów
rządowych.

Zasada uczciwego obrotu
Powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby zawsze postępować uczciwie w relacjach z klientami, dostawcami, podmiotami konkurencyjnymi
i pracownikami. Pracownicy Woodward nie powinni angażować się w działania związane z manipulacją, zatajaniem, nadużyciem informacji,
błędnymi interpretacjami istotnych faktów oraz wszelkie inne nieuczciwe praktyki biznesowe. Zawsze powinniśmy postępować w dobrej
wierze, jasno przedstawiać fakty oraz stosować niezależny osąd.

Poufność
Powinniśmy chronić informacje poufne dotyczące firmy lub informacje poufne dotyczące innych, które zostały nam powierzone przez naszych
partnerów, za wyjątkiem sytuacji, w których ujawnienie jest uprawnione lub prawnie obowiązkowe. Obejmuje to informacje niepubliczne, które
mogłyby pomóc konkurencji lub narazić biznes Woodward na potencjalne szkody. Informacje poufne nigdy nie powinny być wykorzystywane w
celu uzyskania korzyści osobistych.
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Nie wolno nam przyjmować informacji zastrzeżonych od dostawców, klientów lub konkurencji, chyba że informacje takie są publicznie
dostępne lub zostaliśmy formalnie upoważnieni do ich wykorzystania. Jakikolwiek pracownik, który przyjmuje informacje niepubliczne
lub zastrzeżone od dostawcy, klienta lub konkurencji bez stosownego upoważnienia (np. umowy o nieujawnianiu informacji), nie
powinien przekazywać takich informacji żadnej osobie w swojej organizacji. Patrz również: Odpowiedzialność osobista – Ochrona i
Właściwe Wykorzystanie Zasobów Firmy w dalszej części niniejszego dokumentu.
Rozwiązywanie sytuacji związanych z niepożądanym ujawnieniem informacji – w przypadku, w którym jakikolwiek pracownik znajdzie się w
posiadaniu nieautoryzowanych informacji od dostawcy, klienta, podwykonawcy lub innego podmiotu, pracownik ten nie powinien
przekazywać tych informacji żadnej innej osobie. Zamiast tego pracownik powinien natychmiast zawiadomić swojego lidera, że mogła mieć
miejsce sytuacja związana z niepożądanym ujawnieniem informacji; należy również bezzwłocznie skontaktować się z Działem Prawnym i
Zgodności z przepisami.
Przykłady niepożądanego ujawnienia informacji obejmują m.in.:
•
•
•
•
•

Poufne informacje techniczne
Informacje wrażliwe dotyczące konkurencji
Propozycje lub oferty od konkurencji
Informacje dotyczące kosztów i cen
Wszelkie informacje oznaczone w sposób wskazujący, że nie powinny znajdować się w posiadaniu firmy.

Patrz również: „Przepisy prawa antymonopolowego i prawa konkurencji” w dalszej części niniejszego dokumentu. W przypadku
wątpliwości, pracownik powinien skontaktować się z Działem Prawnym i Zgodności z przepisami.

Rejestry biznesowe
Integralność i dokładność rejestrów biznesowych ma wpływ na agencje rządowe, klientów i dostawców. Wszystkie rejestry biznesowe
(rejestry dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, raporty nt. jakości, dokumentacja finansowa) muszą stanowić dokładne
odzwierciedlenie transakcji zawieranych przez Woodward zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami. Pracownikom nie wolno
w żadnym przypadku tworzyć nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd zapisów.
Wszyscy pracownicy Woodward muszą przestrzegać zasad i harmonogramów retencji rejestrów Woodward, jak również
obowiązujących praw i przepisów w zakresie przechowywania rejestrów. Pracownicy muszą przechowywać dokumenty i inne rejestry
związane z trwającymi lub racjonalnie przewidywalnymi sprawami sądowymi, audytami lub dochodzeniami zgodnie ze wskazówkami
radcy prawnego firmy.
Wiadomości elektroniczne (np. emaile) mogą być używane w charakterze rejestrów biznesowych jedynie w przypadku, w którym jest to
właściwe, a pracownicy powinni dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie takie elektroniczne rejestry biznesowe są
odpowiednio oznaczone, posegregowane, przechowywane i niszczone zgodnie z zasadami retencji rejestrów Woodward.

Przepisy prawa antymonopolowego i prawa konkurencji
Woodward musi przestrzegać przepisów prawa antymonopolowego i prawa konkurencji we wszystkich państwach, w których prowadzi
interesy. Decyzje biznesowe dotyczące cen, warunków i postanowień sprzedaży, transakcji z klientami, dostawcami lub konkurencją,
jak również członkostwo w stowarzyszeniach branżowych, w świetle tych przepisów mogą stanowić drażliwe kwestie.
Cel Woodward polegający na oferowaniu produktów konkurencyjnych pod względem jakości, niezawodności i ceny może zostać
osiągnięty bez uszczerbku dla uczciwości biznesowej . Będziemy korzystać wyłącznie ze stosownych i legalnych metod pozyskiwania
informacji marketingowych i biznesowych dotyczących konkurencji.
Przepisy prawa antymonopolowego i prawa konkurencji są często złożone. Przed podjęciem decyzji warto zasięgnąć dalszych
informacji od Działu Prawnego i Zgodności z przepisami.

Prowadzenie interesów z rządami
Woodward regularnie prowadzi interesy z rządami Stanów Zjednoczonych i innych państw. Wymagane jest, aby wszyscy pracownicy
Woodward, którzy biorą udział w transakcjach biznesowych, w których stroną jest jakikolwiek podmiot rządowy, zrozumieli i
przestrzegali obowiązujących praw i przepisów.
• Prawa i przepisy dotyczące kontraktów z rządem Stanów Zjednoczonych są złożone i obejmuję statuty takie jak Ustawa o
zachowaniu prawdy w negocjacjach, Ustawa o zakazie bojkotów, Ustawa o etyce w zamówieniach, Ustawa o antykorupcyjna oraz
wiele innych przepisów. Patrz również Polityka Woodward 1-16, Polityka zgodności z przepisami podczas zawierania kontraktów
rządowych oraz 1-19 Polityka dotycząca zawierania kontraktów rządowych, w których znajdują się dodatkowe wskazówki.
• Prowadzenie interesów z rządami i urzędnikami z innych państw wymaga od Woodward podejmowania działań zgodnie z zasadą
uczciwości i integralności. Patrz również sekcje „Niestosowne płatności” oraz „Ustawa o przeciwdziałaniu zagranicznym
praktykom korupcyjnym”, które znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu.
Pytania dotyczące przepisów prawnych i/lub ich interpretacji należy zgłaszać do Działu Prawnego i Zgodności z przepisami.
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Zaangażowanie i działania polityczne
Zasoby i udogodnienia firmy nie powinny być wykorzystywane dla korzyści partii politycznych lub kandydatów, chyba że jest to
dopuszczone przez prawo i zatwierdzone przez członka zarządu. Woodward zachęca wszystkich pracowników do osobistego udziału
w działaniach politycznych i wspierania wybranych przez siebie partii politycznych i kandydatów.

Niestosowne płatności
Niestosowne płatności, dokonywane bezpośrednio lub pośrednio, jak również oferowanie, wręczanie bądź przyjmowanie łapówek,
nielegalnych prowizji lub niestosownych płatności w procesie prowadzenia interesów w imieniu Woodward jest zabronione. Zakaz ten
dotyczy transakcji z obecnymi lub potencjalnymi klientami, dostawcami, przedstawicielami, konsultantami lub innymi stronami
dążącymi do nawiązania relacji biznesowych z Woodward.

Zgodność z przepisami międzynarodowymi
Woodward podjął zobowiązanie, aby przestrzegać praw i przepisów prawnych we wszystkich państwach i na wszystkich rynkach, na
których prowadzi interesy. Jako firma amerykańska prowadząca działalność na rynkach międzynarodowych, Woodward obowiązują
międzynarodowe prawa Stanów Zjednoczonych oraz prawa jurysdykcji międzynarodowych. Pytania dotyczące wszelkich praw
krajowych i międzynarodowych należy kierować do Działu Prawnego i Zgodności z przepisami.

Działania Woodward na całym świecie regulowane są przez wiele amerykańskich i międzynarodowych przepisów prawnych, w tym:
Ustawę o Zapobieganiu Praktykom Korupcyjnym za Granicą: Amerykańska Ustawa o zapobieganiu praktykom korupcyjnym za
granicą (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA) zakazuje korumpowania zagranicznych przedstawicieli rządowych i członków partii.
FCA wymaga również właściwego prowadzenia rejestrów oraz wewnętrznych kontroli księgowych dotyczących operacji firmy na
rynku amerykańskim oraz rynkach międzynarodowych. (Patrz Polityka Woodward 2-29, Zgodność z przepisami antykorupcyjnymi)
Kontrolę eksportu: Stany Zjednoczone oraz inne państwa prowadzą kontrole, które ograniczają import i eksport pewnych
produktów, usług, danych i oprogramowania technicznego, jak również ponownego wywozu tych elementów. Działania Woodward
podejmowane na rynkach międzynarodowych muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi amerykańskimi i
międzynarodowymi przepisami w zakresie kontroli eksportu. (Patrz Polityka Woodward 01-15, Zgodność z zasadami dotyczącymi
handlu)
Prawo antymonopolowe: Stany Zjednoczone oraz inne państwa zwykle dochodzą swoich praw antymonopolowych, jeśli
transakcja wpływa na handel w tym kraju, nawet w przypadku gdy transakcja ma miejsce i/lub dotyczy działalności w innym kraju.
(Patrz: Polityka Woodward 1-20, Zgodność z przepisami antymonopolowymi)
Bojkoty: Prawo Stanów Zjednoczonych zabrania przedsiębiorstwom amerykańskim udziału lub współpracy w ramach
restrykcyjnych praktyk handlowych lub bojkotów gospodarczych nakładanych przez inne państwa. Kwestie dotyczące
podejrzewanych bojkotów należy zgłaszać do Działu Prawnego i Zgodności z przepisami.

Cytowane Polityki
• Zgodność z przepisami antymonopolowymi (Polityka 01-20)
• Zgodność z zasadami dotyczącymi handlu (Polityka 01-15)
• Zgodność z przepisami antykorupcyjnymi (Polityka 02-29)
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
OSOBISTA
Pracownicy dążą do perfekcji i innowacyjności w swojej pracy, stawiając wyzwania przed
sobą i innymi, pozwalające na osiągnięcie i przewyższenie zobowiązań i celów firmy.
- Konstytucja Woodward

Odpowiedzialność korporacyjna
Woodward przestrzega wszystkich praw pracy w zakresie prywatności, negocjacji zbiorowych, imigracji, czasu pracy oraz
wynagrodzeń. Nie wykorzystujemy do pracy dzieci ani nie stosujemy praktyk, których skutkiem jest praca przymusowa. Woodward
podjął również zobowiązanie, aby w swoich produktach nie wykorzystywać minerałów pochodzących z krajów objętych konfliktem
(Więcej informacji: Polityka Woodward 09-14, Polityka dotycząca zastosowania minerałów pochodzących z krajów objętych
konfliktem). Woodward oczekuje, aby dostawcy i podwykonawcy firmy spełniali te same standardy; w przypadku naruszenia
niniejszej polityki Woodward podejmie stosowne działania naprawcze.

Polityka dotyczące ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa
Działania na całym świecie prowadzimy w bezpieczny i odpowiedzialny sposób, z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz
zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów i społeczności, w których funkcjonujemy.
Woodward podjął zobowiązanie, aby zapewnić zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, które wspiera osiąganie celów i założeń
biznesowych oraz promuje ciągłe doskonalenie we wszystkich aspektach działań podejmowanych na całym świecie.
Jesteśmy oddani idei przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, wymagań legislacyjnych i konsumenckich, jak również
właściwego zarządzania ryzykiem, które ma wpływy na naszych pracowników, produkty, infrastrukturę, sprzęt i środowisko. (Więcej
informacji: Polityka Woodward 06-11, Polityka dotycząca ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa).
Od pracowników wymaga się, aby aktywnie wykazywali bezpieczne zachowania i praktyki pracy oraz działali w sposób chroniący
środowisko naturalne.

Dopuszczalne użytkowanie komputerów i sieci
Woodward wykorzystuje systemy komputerowe i technologie informatyczne w celu wsparcia różnych operacji biznesowych. Ważne
jest, aby każdy pracownik korzystał z tych zasobów w sposób odpowiedzialny i zgodnie z obowiązującymi zasadami Woodward:
• 01-33 Dopuszczalne użytkowanie komputerów i sieci
• 01-34 Polityka dotycząca zgodności z licencjami oprogramowania
• 01-41 Bezpieczeństwo komputerów
Niestosowanie się do tych zasad lub udział w działaniach związanych z informatyką, które są niezgodne z duchem i literą tychże
zasad, mogą prowadzić do podjęcia czynności dyscyplinarnych aż do rozwiązania stosunku pracy i/lub podstępowania cywilnego i
karnego.
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Ochrona i właściwe wykorzystanie zasobów firmy
Musimy chronić własność Woodward, jak również własność naszych klientów, dostawców i partnerów biznesowych. Oznacza to
własność i zasoby wszelkiego rodzaju, w tym sprzęt, rezerwy, nieruchomości oraz zastrzeżone informacje biznesowe.
Dążymy do ochrony zasobów firmy i zapewnienia ich racjonalnego wykorzystania jedynie dla uzasadnionych celów biznesowych.
Kradzież, brak rozwagi i marnotrawstwo wywierają bezpośredni wpływ na partnerów.
Szczególnie ważna jest ochrona informacji niedostępnych publicznie. Nieupoważnione wykorzystanie lub udostępnienie informacji
dotyczących planów, strategii, kosztów lub cen, bieżących kontraktów lub produktów niewprowadzonych na rynek, mogą stanowić
zagrożenie dla konkurencyjnej pozycji Woodward. Własność intelektualna jest wysoko cenionym zasobem. Będziemy chronić nasze
patenty, znaki handlowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe oraz innego rodzaju informacje zastrzeżone. Będziemy również
respektować ważne prawa własności intelektualnej innych podmiotów.
„Zasoby firmy” obejmują również: urządzenia służące komunikacji elektronicznej, komputery, telefony komórkowe i podobne
urządzenia, pocztę elektroniczną oraz internet. Przedmioty te mogą być wykorzystywane jedynie w sposób zgodny z zasadami
firmy. Pracownikom nie wolno uzyskiwać dostępu, pobierać lub przekazywać informacji, plików lub obrazów, które mogą być
obraźliwe lub poniżające dla innych.

Cytowane Polityki:
• Polityka dotyczące stosowania minerałów pozyskiwanych z krajów objętych konfliktem (Polityka 09-14)
• Polityka dotyczące ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa (Polityka 06-11)
• Dopuszczalne użytkowanie komputerów i sieci (Polityka 01-33)
• Polityka dotyczące zgodności z licencjami oprogramowania (Polityka 01-34)
• Bezpieczeństwo komputerów (Polityka 01-41)
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PRACA ZESPOŁOWA

Pracownicy wyznają zasadę, że współpraca na wszystkich szczeblach struktury
firmy, różnych specjalności oraz pomiędzy jej oddziałami przyczynia się do
budowania zaufania, lepszego wykorzystania naszych możliwości oraz
wzmocnienia firmy.
- Konstytucja Woodward

Klienci i dostawcy
Pracujemy, aby zbudować bliskie relacje z naszymi klientami i dostawcami. Relacje te oparte są na zgodnych z prawem i uczciwych
praktykach biznesowych. Podczas zamawiania towarów i usług pracownicy powinni unikać wszelkich działań lub oświadczeń, które
mogłyby zagrozić obiektywizmowi lub reputacji Woodward.
Z myślą o naszych Klientach - Zobowiązaliśmy się do nieustannego dążenia do doskonałości w odniesieniu do wszystkich naszych
produktów i usług, jak również przekraczania oczekiwań naszych klientów.
Z myślą o naszych Dostawcach - Decyzje dotyczące zakupów powinny uwzględniać wyłącznie kryteria biznesowe, takie jak cena,
jakość, zaawansowane rozwiązania techniczne, niezawodność oraz reputacja dostawców.

Przedstawiciele i konsultanci
Pośrednicy, przedstawiciele handlowi i konsultanci Woodward stanowią przedłużenie firmy i z tego względu powinni być starannie
wybierani. Od przedstawicieli angażujących się w interesy prowadzone przez Woodward wymaga się, aby stosowali się do
obowiązujących przepisów i przestrzegali standardów postępowania w biznesie spójnych z Kodeksem Woodward poświęconym
etycznemu postępowaniu w biznesie. Wszyscy nasi agenci, konsultanci, handlowcy i dystrybutorzy powinni zostać poinstruowani
w kwestii postępowania pozostającego w zgodzie z tymi wymogami.
Woodward powinien zatrudniać wyłącznie przedstawicieli handlowych i konsultantów, którzy świadczą legalne usługi biznesowe
na zasadach komercyjnych. Wypłacane wynagrodzenie musi pozostawać w granicach rozsądku dla danego rynku, biorąc pod
uwagę świadczone usługi oraz miejsce ich realizacji. Przedstawicieli ani konsultantów nie wolno prosić, aby wykonywali
jakiekolwiek zadania, których wykonywanie przez pracowników firmy jest zakazane.
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ZADOWOLENIE KLIENTA

Zależy nam na sukcesach naszych klientów, dlatego też we wszystkich
aspektach naszej działalności dążymy do zapewnienia satysfakcji klienta.
- Konstytucja Woodward

Zasada Prawdziwej Północy / Polityka jakości dla Woodward jako
jednego przedsiębiorstwa
Woodward podjął zobowiązanie, aby dostarczać produkty i świadczyć usługi, które spełniają lub przekraczają wymagania i oczekiwania
klientów, w tym stosować się do Zasady Prawdziwej Północy: Woodward jako jedno przedsiębiorstwo bez marnotrawstwa, z
bezpieczeństwem pracy na światowym poziomie, doskonałą jakością, dostawami zawsze na czas i pełną satysfakcją klientów.
Pracownicy mają za zadanie zapewnić, że produkty i usługi, których dostarczają, niezależnie od tego, czy skierowane do
„wewnętrznych” czy „zewnętrznych” klientów, spełniają standardy jakości i oczekiwania ich klientów.
Nieustannie rosnące wymagania rynkowe wymagają od wszystkich naszych pracowników zrozumienia, dostosowania się i
aktywnego zaangażowania w nieustanne doskonalenie naszych procesów i produktów. Kadra menedżerska odpowiedzialna jest za
stworzenie środowiska i zapewnienia zasobów, a liderzy za realizację tych celów.
Z myślą o wsparciu założeń związanych z jakością, systemy Woodward muszą zachować zgodność z ISO9001 (AS9100, QS 9000
lub TS16949 w zależności od lokalizacji) oraz wszystkimi innymi obowiązującymi wymogami konsumenckimi, rządowymi i
regulacyjnymi. Kierownictwo Woodward podjęło zobowiązanie, aby zachować pełną zgodność z tymi standardami.
Jakość wymaga, aby wszyscy pracownicy zrozumieli wymagania swoich klientów oraz wdrożyli rozwiązania, aby spełnić cele,
założenia i oczekiwania w stosunku do jakości w następujących obszarach:
•
•
•
•
•

Spełnienie/przewyższenie standardów bezpieczeństwa (S)
Spełnienie/przewyższenia standardów jakości (Q)
Terminowe dostawy (D)
Reakcja na zmieniające się potrzeby klientów (R)
Kontrolowanie i zmniejszanie kosztów, spełnienie celów „Collaborate to Cost” (CTC™)
Cytowane Polityki:
• Polityka jakości dla Woodward jako jednego przedsiębiorstwa (Polityka 12-10)
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INICJATYWA

Nasi Pracownicy działają ze świadomością pilności w poprawianiu wyników
biznesowych i poświęcają się ciągłemu doskonaleniu oraz samorozwojowi.
- Konstytucja Woodward

Zgłaszanie obaw i problemów
Zgłaszanie obaw dotyczących faktycznych lub potencjalnych naruszeń niniejszego Kodeksu należy do obowiązków każdego
pracownika Woodward. Zobowiązanie to nie uwzględnia jedynie stosowania się do praw i polityk, lecz obejmuje chęć do zgłaszania
obaw i wątpliwości i pozostawania zaangażowanym w proces ich rozwiązywania, co jest niezmiernie istotne dla wartości i zasad
zawartych w Konstytucji Woodward oraz dochowania tradycji etyki. Należy zgłaszać wszystkie podejrzewane naruszenia niniejszego
Kodeksu. Zgłaszane powinny być także naruszenia polityki jakości Woodward. Sekcja zatytułowana „Przestrzeganie Konstytucji”
przedstawia sposoby zgłaszania obaw i problemów.

Procedury postępowania wyjaśniającego
Woodward wprowadził politykę 01-14-2, Postępowania w sprawach etycznych, która określa sposoby analizowania obaw i problemów
oraz identyfikacji metod podejmowania działań naprawczych, w tym czynności dyscyplinarnych, jeżeli będzie to koniecznie, w
przypadku naruszenia zasad, praw lub wartości firmy.
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ORIENTACJA NA WYNIKI

Wywiązujemy się ze swoich zobowiązań, zachowując równowagę pomiędzy krótko- i
długoterminowymi rezultatami, aby zapewnić najlepsze i trwałe wzrost i wyniki finansowe.
- Konstytucja Woodward

Całkowita stopa zwrotu
Woodward rośnie i rozwija się, a wszyscy pracownicy odnoszą korzyści poprzez wspieranie interesów naszych udziałowców (która to grupa obejmuje
wielu pracowników) i właściwe równoważenie wyników krótko- i długoterminowych, aby zagwarantować stabilny wzrost i wyniki finansowe. Podjęliśmy
zobowiązanie, aby w sposób etyczny osiągać nasze cele sprzedażowe, wzrost zysków, przepływ pieniężny i zwrot z zainwestowanego kapitału, czego
wynikiem jest wyjątkowa całkowita stopa zwrotu (CSZ).

Raportowanie finansowe
Zgodnie z zasadami etycznego postępowania, członkowie Kadry wyższego szczebla ds. finansów oraz wszyscy inni pracownicy zatrudnieni w działach
finansowych, posiadają szczególne obowiązki kierownicze, polegające na budowaniu kultury oraz środowiska organizacyjnego, które wspierają etykę
oraz zgodność z przepisami. Uznając, że profesjonalne i etyczne postępowanie członków Kadry wyższego szczebla ds. finansów jest niezbędne dla
właściwego funkcjonowania i sukcesu firmy, niektórzy wyznaczeni liderzy oraz pracownicy są również zobligowani do przestrzegania postanowień
Polityka 02-01, Kodeksu Etycznego Woodward dla członków Kadry wyższego szczebla ds. finansów oraz innych pracowników działów finansowych.

Relacje inwestorskie
Jako firma odpowiedzialna społecznie, Woodward podjął zobowiązanie, aby we właściwy sposób informować swoich inwestorów, wierzycieli, rynki
obrotów papierami wartościowymi, pracowników oraz opinię publiczną. W swoich raportach i zgłoszeniach dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
oraz w ramach innych wiadomości publicznych, informacje będziemy ujawniać w sposób pełny, uczciwy, dokładny, terminowy i zrozumiały.

Relacje z mediami
Media odgrywają ważną rolę w procesie kształtowania opinii publicznej. Efektywna komunikacja poprzez media jest bardzo ważna dla ochrony
Woodward przed niekorzystnym rozgłosem oraz dla budowania wiarygodności.
Celem Woodward jest zarządzanie wszystkimi pytaniami mediów poprzez wykorzystanie formalnego procesu, aby chronić firmę i zapewnić, że
wiadomości dokładnie odzwierciedlają nasze cele i założenia. W konsekwencji, wszystkie pytania mediów powinny być przekazywane do Działu
Komunikacji Biznesowej przed rozpoczęciem rozmowy z reporterem, wyrażeniem zgody na wywiad lub wpuszczeniem reportera, fotografa lub
kamerzysty na teren obiektu Woodward. Więcej informacji w Polityce 08-06, Relacje z mediami.

Woodward powinien zrównoważyć kluczowe informacje przekazywane mediom, które powinny być:
•
•
•
•

wyważone w czasie pod kątem strategicznym, aby przynieść korzyść firmie.
jasne, precyzyjne i zwięzłe.
spójne z naszą wizją, misją i kluczowymi strategiami.
zgodne ze wszystkimi wymaganiami prawnymi, w tym Regulacją dotyczącą uczciwego ujawniania informacji Amerykańskiej Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd.

Uwaga: Aby zapoznać się z Polityką Woodward dotyczącą uczciwego ujawniania informacji, należy wejść na następującą stronę
internetową: www.woodward.com/corp/IR/regfdpolicy.cfm.

Cytowane Polityki:
• Relacje z mediami (Polityka 08-06)
• Kodeks Etyczny Woodward dla członków Kadry wyższego szczebla ds. finansów oraz innych pracowników działów finansowych (Polityka 02-01)
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PRZESTRZEGANIE
KONSTYTUCJI

„Woodward działa w sposób uczciwy od momentu założenia firmy w 1870 roku.
Wartości i zasady zawarte w Konstytucji stanową podstawę działalności firmy. Rada
Dyrektorów, wszyscy pracownicy i inni działający w imieniu firmy zobowiązani są do
zrozumienia i przestrzegania zasad Kodeksu Woodward poświęconego etycznemu
postępowaniu w biznesie oraz wszystkich powiązanych zasad obowiązujących w
firmie. Polityki te wywodzą się z Konstytucji Woodward i stanowią wskazówkę, jak na
co dzień przestrzegać zawartych w niej reguł.
- Konstytucja Woodward

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POUFNOŚĆ
Wszyscy pracownicy i liderzy mają prawo i obowiązek bezzwłocznie zgłaszać obawy i problemy, w tym m.in. podejrzewane lub znane
naruszenia Kodeksu Woodward poświęconego postępowaniu w biznesie, Polityki 2-16 Woodward dotyczącej transakcji akcjami Woodward,
Biuletynu 25421 Oświadczeniu etycznemu Woodward w sprawie kontaktów biznesowych oraz wszystkich polityk Woodward dotyczących
jakości, jak również wszelkie naruszenia prawa. Zgłoszenia można dokonać za pomocą Infolinii Woodward dedykowanej kwestiom etycznym
(informacje kontaktowe znajdują się w dalszej części niniejszego dokumentu), własnemu liderowi lub dowolnemu liderowi zatrudnionemu w
firmie, pracownikowi Działu Personalnego, Działu Prawnego i Zgodności z przepisami, dowolnemu członkowi Komitetu Nadzoru nad
Postępowaniem w Biznesie lub dowolnemu członkowi zarządu lub dyrektorowi. Woodward nie zwolni, nie zdegraduje, nie zawiesi, nie
będzie grozić, zastraszać ani w inny sposób dyskryminować pracowników pod kątem warunków zatrudnienia ze względu na zgodne z
prawem działanie podjęte przez pracownika w celu przekazania informacji, doprowadzenia do ujawnienia informacji lub udziału w dochodzeniu
związanym z postępowaniem, w stosunku do którego pracownik ma podstawy przypuszczać, że może stanowić naruszenie.
Pracownicy zgłaszający problemy i obawy zachęcani są do podania swoich danych osobowych i mogą mieć pewność, że Komitet Nadzoru nad
Postępowaniem w Biznesie będzie chronił poufność tożsamości zgłaszającego pracownika zgodnie z niniejszą polityką, za wyjątkiem sytuacji,
w których pracownik wyrazi zgodę lub gdzie jest to wymagane prawnie. Dopuszczalne będą anonimowe zgłoszenia problemów. Niemni ej,
pracownicy, którzy dokonują anonimowych zgłoszeń, powinni mieć świadomość, że takie sprawy mogą być trudniejsze do zbadania. Wszystkie
osoby biorące udział w postępowaniu będą zobowiązane do zachowania poufności.
Na wszystkich Liderach spoczywa dodatkowy obowiązek, aby stworzyć i utrzymać swobodną i otwartą atmosferę opartą na zaufaniu, która
zachęca wszystkich pracowników do dobrowolnego ujawniania i zgłaszania obaw i problemów, jak również zbudować środowisko, w k tórym
naruszenia zasad, wartości i praw firmy nie mają miejsca. Od wszystkich liderów oczekuje się podejmowania natychmiastowych działań
nakierowanych na rozwiązanie podejrzewanego naruszenia niniejszej Polityki 1-14 lub Polityki 1-16, Programu etycznego dotyczącego
kontraktów rządowych oraz Zasad dotyczących zgłaszania naruszeń i prowadzenia interesów ze stronami, w tym m.in. wszelkich
podejrzewanych naruszeń obowiązującego prawa i przepisów. Działania takie mogą m.in. obejmować zgłoszenie sprawy liderowi lub
dowolnemu liderowi zatrudnionemu w firmie, pracownikowi Działu Personalnego, Działu Prawnego i Zgodności z przepisami, dowolnemu
członkowi Komitetu Nadzoru nad Postępowaniem w Biznesie lub dowolnemu członkowi zarządu lub dyrektorowi lub za pomocą Infolinii
Woodward dedykowanej kwestiom etycznym.
Na tablicach ogłoszeń Działu Personalnego we wszystkich siedzibach Woodward powinna stale znajdować się informacja o dostępności
Infolinii oraz metodach dokonywania zgłoszeń.
Pracownicy powinni zostać poinformowani o postanowieniach niniejszej polityki dotyczącej odpowiedzialności i poufności oraz o alternatywnej
metodzie zgłaszania problemów bezpośrednio do Generalnego Radcy Prawnego Woodward.
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PROCEDURY DOTYCZĄCE
ZGODNOŚCI
Woodward podjął zobowiązanie, aby przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, przepisów oraz zasad firmy. Wszyscy pracownicy
powinni zapoznać się z prawami, przepisami i zasadami, które mają znaczenie dla ich obowiązków służbowych. W przypadku pytań
dotyczących treści niniejszego Kodeksu, w tym zasad i reguł, jak również kwestii nieporuszonych w Kodeksie, zachęcamy pracowników
do kontaktu z ich liderem, każdym liderem pracującym w firmie, Działem Personalnym, Działem Prawnym i Zgodności z przepisami lub
członkiem Komitetu Nadzoru nad Postępowaniem w Biznesie, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania.
Aby promować odpowiedzialność osobistą, stanowiącą jedną z zasad Konstytucji Woodward, będziemy okresowo szkolić, informować i
przypominać pracownikom o „Tradycji Etyki” - Kodeksie Woodward poświęconym etycznemu postępowaniu w biznesie. Pracownicy
będą proszeni o potwierdzenie, że otrzymali, przeczytali i zrozumieli treść niniejszego dokumentu oraz że wymaga się od nich, aby
przestrzegali zawartych w nim zasad. Potwierdzenie będzie obejmować odpowiednie oświadczenie, rozpowszechniane w formie
elektronicznej lub drukowanej z odpowiednią odpowiedzią.

ZASTOSOWANIE
Kodeks Woodward poświęcony etycznemu postępowaniu w biznesie dotyczy wszystkich pracowników firmy oraz pracowników
zatrudnionych w krajowych oraz zagranicznych oddziałach i jednostkach zależnych firmy. Rada Dyrektorów Woodward podjęła decyzję,
że każdy dyrektor firmy musi we wszystkich sytuacjach działać zgodnie z zasadami etycznymi oraz potwierdzić stosowanie zasad
przedstawionych w Kodeksie Woodward poświęconym etycznemu postępowaniu w biznesie.
Firma poinformuje swoich konsultantów, przedstawicieli, agentów oraz inne osoby, które ją reprezentują lub działają w jej imieniu o
niniejszym Kodeksie Woodward poświęconym etycznemu postępowaniu w biznesie i poinstruuje takie osoby, że ich postępowanie w
imieniu lub w związku z firmą powinno być zgodne z zasadami niniejszego Kodeksu.
W stosunku do osób, które naruszą zasady niniejszego Kodeksu, podjęte będą czynności dyscyplinarne, prowadzące m.in. do
zakończenia stosunku pracy. Od wszystkich pracowników oczekuje się, że z pomocą swoich liderów, Komitetu Nadzoru nad
Postępowaniem w Biznesie, Działu Personalnego oraz Działu Prawnego i Zgodności z przepisami, zapoznają się z obowiązującymi
przepisami prawa i zastosują się do tych wymogów, aby uniknąć narażania Woodward i/lub siebie samych na sankcje cywilne, karne,
grzywnę lub inne kary.
Zastosowanie przez Radę Dyrektorów i Dyrektorów Generalnych
Rada Dyrektorów potwierdza, że każdy dyrektor zobowiązał się do etycznego postępowania we wszystkich sytuacjach i
potwierdzenia stosowania się do zasad przedstawionych w niniejszym Kodeksie Woodward poświęconym etycznemu
postępowaniu w biznesie. Poza innymi kwestiami, oznacza to, że dyrektor musi odrzucić wszelkie dyskusje lub decyzje mające
wpływ na jego interesy osobiste, biznesowe lub zawodowe.
Jeżeli faktyczny lub potencjalny konflikt interesów wystąpi w przypadku dyrektora, musi on bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie
Przewodniczący. Jeżeli faktyczny lub potencjalny konflikt interesów wystąpi w przypadku członka zarządu, musi on bezzwłocznie
powiadomić o tym fakcie Radę Dyrektorów. W przypadku zaistnienia znaczącego konfliktu, którego nie można rozwiązać, dyrektor
lub członek zarządu powinien zrezygnować z pełnionej funkcji, chyba że Rada Dyrektorów podejmie decyzję o stosowności
odstępstwa. Rada Dyrektorów odpowiedzialna jest za rozwiązywanie wszelkich konfliktów interesów dotyczących członków
zarządu, a Przewodniczący jest odpowiedzialny za rozwiązywanie konfliktów interesów dotyczących członków zarządu firmy.
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Aby zyskać pewność, że pracownicy zostali poinformowani o kluczowych elementach standardów postępowania w biznesie oraz o
zobowiązaniu Woodward do budowania otwartego środowiska sprzyjającego zgłaszaniu problemów i obaw:
a. Każdy nowy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie wiedzy związanej z zasadami Kodeksu Woodward poświęconego
etycznemu postępowaniu w biznesie (Polityka 1-14) („Kodeks”) w momencie zatrudnienia. Każdy nowy pracownik podpisze
certyfikat potwierdzający odbycie takiego szkolenia oraz zgodę na przestrzeganie zasad Kodeksu; oraz
b. Pracownicy Woodward będą na bieżąco uczestniczyć szkoleniach odbywających się przez cały rok i corocznie przeglądać Kodeks
oraz przedkładać pisemne certyfikaty potwierdzające ich zobowiązanie do przestrzegania zasad Kodeksu.

ODSTĘPSTWA
W rzadkich i szczególnych okolicznościach mogą zostać przyznane odstępstwa odnoszące się do konfliktów interesów lub naruszeń
Kodeksu Woodward poświęconemu etycznemu podstępowaniu w biznesie, wyłącznie tam, gdzie podjęta zostanie decyzja o ich
konieczności i stosowności.
Odstępstwa dla pracowników lub innych osób podlegających niniejszemu Kodeksowi Woodward poświęconemu etycznemu
postępowaniu w biznesie, które nie są dyrektorami ani członkami zarządu, mogą być przyznawane przez Dyrektora Generalnego,
Dyrektora Finansowego oraz Radę Dyrektorów Firmy. Odstępstwa dla dyrektorów i członków zarządu mogą być przyznawane
wyłącznie przez Radę Dyrektorów Firmy i muszą być zgłaszane Generalnemu Radcy Prawnemu, aby zapewnić zgodność z terminami
obowiązujących wymagań w zakresie raportowania.
Wszystkie przyznane odstępstwa należy zgłaszać do Komitetu ds. Nominacji i Ładu Rady Dyrektorów.
Wszelkie zmiany lub odstępstwa dotyczące Kodeksu Woodward poświęconego etycznemu postępowaniu w biznesie (w tym
„odstępstwa domniemane”) należy zgłaszać zgodnie z zasadami i regulacjami obowiązującymi w firmie.

20 Kodeks Woodward poświęcony etycznemu postępowaniu w biznesie

DOSTĘP DO INFOLINII WOODWARD
DEDYKOWANEJ KWESTIOM ETYCZNYM
Aby zapewnić ścisłą poufność zgłaszanych problemów, Infolinia Woodward obsługiwania i zarządzana jest przez niezależnego
dostawcę usług, firmę EthicsPoint. Infolinia dostępna jest dla wszystkich pracowników przez 24 godziny na dobę. W ramach Infolinii
obsługiwanej przez EthicsPoint, skorzystać można z dwóch metod zgłaszania podejrzeń o naruszeniach:
• Za pomocą internetowego narzędzia służącego do zgłoszeń (adresy stron podano poniżej)
• Za pomocą bezpłatnego numeru telefonu (numery telefonów dla każdego państwa podano poniżej)

Za pomocą internetowego narzędzia służącego do zgłoszeń
Aby zagwarantować dokładność i integralność zgłoszeń, obie metody wspierają proces przyjmowania ich w wielu językach. Aby
uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów zgłaszania naruszeń, dostęp do strony portalu Infolinii można uzyskać przez:
• Inside Woodward: Link do infolinii dedykowanej kwestiom etycznym, dostępny na stronie intranetu Woodward
• www.Woodward.com
• www.EthicsPoint.com

Instrukcje wykonywania bezpłatnych połączeń telefonicznych
Numer telefonu w danym kraju
Australia 1-800-339276
Brazylia 0800-8911667
Bułgaria
Korzystając z linii wewnętrznej, wykręć AT&T Direct Dial Access@ dla swojej lokalizacji: 00-800-0010
Po usłyszeniu wskazówki wykręć numer 888-325-7915.
Rozmowa będzie prowadzona w języku angielskim. Aby kontynuować rozmowę w innym języku:
• Podaj informację o swoim języku, aby otrzymać pomoc tłumacza ustnego.
• Organizacja rozmowy z pomocą tłumacza ustnego może potrwać 1-3 minuty.
• W tym czasie proszę się nie rozłączać.
Kanada 888-325-7915
Chiny (Północne)
Chiny Północne obejmują następujące prowincje: Beijing, Tianjin, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Szantung, Shanxi, Hebei, Henan oraz
Mongolię Wewnętrzną. 10-800-712-1239
Chiny (Południowe)
Chiny Południowe obejmują następujące prowincje: Szanghaj, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong,
Guangxi, Hainan, Chongqing, Syczuan, Yunnan, Autonomiczny Region Tybetański, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang oraz
Region Autonomiczny. 10-800-120-1239
Niemcy 0800-1016582
Indie 000-800-100-1071
Japonia/J5 0044-22-11-2505
Japonia/JP 00531-121520
Korea/K2 00308-110-480
Korea/KO 00798-1-1-009-8084
Holandia 0800-0226174
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Peru 0800-52116
Polska 0-0-800-1211571
Szwajcaria 0800-562907
Tajlandia 001-800-12-0665204
Zjednoczone Emiraty Arabskie Usługa niedostępna
Wielka Brytania 08-000328483
Stany Zjednoczone 888-325-7915

Inne sposoby dokonywania zgłoszeń
Co więcej, każdy pracownik Woodward może zgłosić podejrzenie naruszenia zasad etycznych Woodward swojemu liderowi,
dowolnemu liderowi zatrudnionemu w firmie, pracownikowi Działu Personalnego, Działu Prawnego i Zgodności z przepisami,
dowolnemu członkowi Komitetu Nadzoru nad Podstępowaniem w Biznesie, członkowi zarządu lub dyrektorowi lub za pomocą Infolinii
Woodward dedykowanej kwestiom etycznym.
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