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Zgodność z zasadami dotyczącymi handlu 
 
Cel 
Od Woodward, Inc. („Woodward” lub „Firma”), jako międzynarodowego producenta i dostawcy 
działającego na rynkach całego świata, wymaga się, aby przestrzegał Międzynarodowych 
Przepisów w zakresie Obrotu Bronią (International Traffic in Arms Regulations – ITAR), 
Rządowych Przepisów Eksportowych Stanów Zjednoczonych (Export Administration 
Regulations) oraz innych statutów i przepisów handlowych obowiązujących w Stanach 
Zjednoczonych oraz państwach, w których firma prowadzi działalność biznesową. Niniejsza 
polityka określa wymagania dotyczące świadomości poszczególnych pracowników w 
odniesieniu do przepisów związanych z kontrolą importu i eksportu, jak również procesu, w 
ramach którego wymaga się, aby obszary biznesowe zaangażowały wyznaczonych ekspertów 
ds. merytorycznych w celu zawierania transakcji międzynarodowych w zgodzie z 
odpowiednimi przepisami.  
 
Dokumenty referencyjne 
Instrukcja Woodward dotycząca zgodności z przepisami w zakresie eksportu (BDDS Dok. # 3-
OF-00434) 
Instrukcja Woodward dotycząca zasad i procedur związanych z importem (BDDS Dok. # 3-72-
4559) 
 
Zakres 
Niniejsza polityka odnosi się do wszystkich lokalizacji i działań Woodward, które mogą być 
powiązane z handlem międzynarodowym. 
 
Odpowiedzialność 
Kadra kierownicza Woodward zarządza, aby każdy pracownik oraz przedstawiciel firmy 
zapoznał się i zrozumiał podstawowe kwestie amerykańskich regulacji i przepisów 
dotyczących kontroli eksportu i importu, jak również regulacji i przepisów obowiązujących w 
państwach, w których Woodward prowadzi działalność. Wymagane jest bezwzględne 
stosowanie ww. przepisów.  
 
Zasady 
Przestrzeganie przez Woodward przepisów i regulacji dotyczących importu i eksportu stanowi 
krytyczny element reputacji i sukcesu firmy. Prawa i przepisy regulujące eksport i import są 
bardzo szczegółowe i złożone. Pracownikom oferowane są szkolenia prowadzone przez 
Globalną Organizację Handlu (Global Trade Organization) oraz lokalnych specjalistów ds. 
handlu na terytoriach poza Stanami Zjednoczonymi. Wszyscy pracownicy Woodward, a w 
szczególności osoby pełniące funkcje kierownicze lub nadzorcze nad pracownikami 
niebędącymi obywatelami Stanów Zjednoczonych lub nad projektami, których element 
stanowią materiały lub technologie podlegające kontroli eksportu, powinni traktować zgodność 
z przepisami regulującymi eksport i import jako istotną część swoich codziennych obowiązków 
służbowych. Instrukcje Woodward dotyczące eksportu i importu określają konkretną liczbę 
kroków, które należy podjąć przed eksportem lub importem materiałów, sprzętu, technologii 
lub usług podlegających kontroli. Podręczniki te wskazują również pracowników Globalnej 
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Organizacji Handlu, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania odpowiedzi na pytania 
dotyczące tego, czy konkretny program rozwojowy, pozyskiwanie dostaw lub możliwości 
sprzedaży stwarzają problemy w kwestii importu lub eksportu. Żadnemu pracownikowi 
Woodward nie wolno transferować artykułów ani technologii wbrew przepisom i prawom 
dotyczącym kontroli importu/eksportu. Niezastosowanie się do przepisów i praw dotyczących 
kontroli importu/eksportu może prowadzić do podjęcia przez Woodward czynności 
dyscyplinarnych, jak również nałożenia przez agencje rządowe sankcji cywilnych i karnych.  

 
Procedury   
Zasadami i procedurami związanymi z eksportem i importem Woodward zarządza Globalna 
Organizacja Handlu (GTO).  
 

 Instrukcja Woodward dotycząca zgodności z przepisami w zakresie eksportu (BDDS Dok. # 
3-OF-00434) opisuje amerykańskie prawo i przepisy eksportowe dotyczące Woodward, jak 
również określa wymagania i procedury, których przestrzegać muszą pracownicy i 
przedstawiciele Woodward, aby zagwarantować zgodność z odpowiednimi przepisami. 
Wymagania i procedury obowiązujące poza terytorium Stanów Zjednoczonych są dostępne 
w lokalizacjach Woodward poza Stanami Zjednoczonymi. 
 

 Instrukcja Woodward dotycząca zasad i procedur związanych z importem (BDDS Dok. # 3-
72-4559) w podobny sposób opisuje amerykańskie prawo i przepisy eksportowe 
dotyczącego Woodward, jak również określa wymagania i procedury, których przestrzegać 
muszą pracownicy i przedstawiciele Woodward, aby zagwarantować zgodność z 
odpowiednimi przepisami. Wymagania i procedury obowiązujące poza terytorium Stanów 
Zjednoczonych są dostępne w lokalizacjach Woodward poza Stanami Zjednoczonymi. 

 
Pytania 
Wszelkie pytania związane z niniejszą polityką lub zastosowaniem praw i przepisów 
dotyczących kontroli eksportu lub importu do działań, w których bierzesz udział, należy 
kierować do Dyrektora ds. Zgodności z międzynarodowymi przepisami w zakresie handlu 
(Corporate Director of Global Trade Compliance) lub pracownika Światowej Organizacji 
Handlu (GTO) lub przesyłać na adres GWGCGlobalTradeCompliance@woodward.com. 

 

                                                                   
      _________________________________________ 
      Thomas A. Gendron 
      Przewodniczący Zarządu,  

Dyrektor Generalny oraz Prezes 
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