Potwierdzenie przestrzegania przepisów prawa i regulacji
Kodeks postępowania i etyki zawodowej firmy Woodward (Polityka 1-14)
i
Program etyki w zamówieniach rządowych oraz polityka dotycząca zgłaszania naruszeń i
postępowania z niekwalifikującymi się podmiotami obowiązujące w firmie Woodward
(Polityka 1-16)
Poniższe potwierdzenie wymagane jest od wszystkich osób działających w imieniu firmy Woodward
Inc, łącznie z jej podmiotami powiązanymi na całym świecie (w dalszej części „firma Woodward), a
mianowicie od członków rady nadzorczej, zarządu, pracowników zatrudnionych na stałe, tymczasowo,
pracowników kontraktowych, pracujących na pełnym lub niepełnym etacie oraz konsultantów, w
momencie zatrudnienia lub zawarcia umowy konsultacyjnej z firmą Woodward, a następnie co roku.

Potwierdzam, że:
1. Otrzymałem (-am) egzemplarz Polityki 1-14 firmy Woodward, Kodeks postępowania i
etyki zawodowej, a także egzemplarz Polityki 1-16, Program etyki w zamówieniach
rządowych oraz polityka dotycząca zgłaszania naruszeń i postępowania z
niekwalifikującymi się podmiotami (w dalszej części „Polityki”).
2. Przeczytałem (-am) Polityki i rozumiem ich treść.
3. Jestem świadomy (-a), że moim obowiązkiem jest przestrzeganie zapisów Polityk i
wszystkich stosownych przepisów prawa.
4. Jestem świadomy (-a), że wszelkie pytania lub wątpliwości związane z przestrzeganiem
przepisów prawa lub zapisów Polityk muszę niezwłocznie kierować do przełożonego,
członka kierownictwa, dyrektora ds. etyki i zgodności, pracowników Działu Kadr, radcy
prawnego firmy, członka zarządu lub rady nadzorczej albo skorzystać w związku z
takimi pytaniami lub wątpliwościami z informacyjnej linii telefonicznej dotyczącej
etyki i zgodności.
5. Zgłoszę każde naruszenie Polityk lub przepisów prawa, z którym się zetknę i
potwierdzam, że zgłosiłem (-am) wszystkie znane mi lub domniemane naruszenia.
6. Jestem świadomy (-a), że mam obowiązek współpracować przy badaniu prowadzonym
w związku z potencjalnymi naruszeniami.
7. Jestem świadomy (-a), że będę podlegać działaniom dyscyplinarnym, łącznie z
rozwiązaniem stosunku pracy, jeżeli naruszę zapisy Polityk lub przepisy prawa, nie
zgłoszę znanego mi naruszenia, nie będę współpracować przy badaniu lub podejmę
kroki odwetowe w stosunku do osoby zgłaszającej naruszenie.
Podpis:

_______________________________________

Imię i nazwisko drukowanymi literami:

_______________________________________

Numer Pracownika: _______________________________________
Data:

_______________________________________

Opcjonalnie:
Pragnę w tym momencie zgłosić następujące naruszenia:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

