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Uczciwość:
Postępowanie etyczne 

i zgodne z naszymi 

deklaracjami. 

Dla uproszczenia języka, w Kodeksie postępowania zastosowano określenia „pracownicy”  
i „pracownik” lub „my”, w odniesieniu do całego zespołu, lub „Ty”, gdy adresatami są 
indywidualni pracownicy. Osoby należące do innych grup niż „regularni pracownicy” mogą  
w niektórych sytuacjach zostać poproszone przed lub po rozpoczęciu współpracy z firmą Air 
Products o przeczytanie i przestrzeganie niektórych lub wszystkich postanowień Kodeksu 
postępowania i związanych z nim zasad, norm, wytycznych i procedur. Wykonanie tego kroku 
przez osobę z grupy pracowników nieregularnych na żądanie podczas współpracy biznesowej 
nie oznacza uzyskania statusu pracownika, zatrudnienia ani przyjęcia zobowiązań 
pracodawcy przez firmę Air Products. Pojęcie „Air Products” jest używane w Kodeksie  
w odniesieniu do firmy Air Products i spółek stowarzyszonych.
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Wiadomość od CEO:  
Zobowiązanie do zachowania uczciwości

Uczciwość jest bezcenna. Jest od dawna jedna z najwyższych cnot i tak musi 
dalej pozostać. 

Nie poświęcimy uczciwości w imię innych celów, zysku ani łatwiejszego 
prowadzenia naszej działalności. Nie ma wątpliwości, że nie będzie tu 
żadnych wyjątków. Nie oznacza to jednak, że podejmowanie decyzji dotyczących 
ryzyka i uczciwości jest szybkie lub łatwe. Bywa, że są to złożone kwestie, 
charakterystyczne dla naszego dynamicznie zmieniającego się środowiska 
biznesowego. Z tego powodu program „Zachowajmy uczciwość” zawiera 
praktyczne wskazówki postępowania. 

Program opiera się na Kodeksie postępowania, powiązanych z nim zasadach, 
standardach i wskazówkach oraz możliwości ciągłego dokształcania i 
komunikacji. Odpowiedzialnością każdej osoby jest zrozumienie oczekiwań 
Firmy oraz wzięcie udziału w odpowiednim do stanowiska szkoleniu. Tak samo 
do odpowiedzialności każdej osoby należy utrzymanie standardów etycznych w 
firmie, ponieważ zależy od tego nasza osobista i firmowa reputacja. Oznacza to 
zgłaszanie niewłaściwego zachowania oraz przekazywanie swoich wątpliwości 
w momencie napotkania problemów i wyzwań. Telefoniczne linie zgłaszania 
problemów IntegrityLine oraz witryna internetowa IntegrityOnline, a także lista 
kontaktów w organizacji są narzędziami służącymi do podejmowania opisanych 
działań w przypadku, gdy rozmowa z przełożonym nie jest praktyczna lub 
komfortowa.

Jedną z najważniejszych cech charakteru jest pewność siebie. Kobiety i 
mężczyźni dumnie postępujący uczciwie w życiu osobistym i w pracy są 
najlepszym przykładem silnej i szlachetnej pewności siebie. Każda nasza decyzja 
będzie bezsprzecznie słuszna i nie zabraknie nam odwagi powstrzymywać 
nieuczciwych działań.

Tych, którzy podejmują wysiłki w celu zachowania uczciwości, nigdy nie spotka 
za to kara. Firma doceni zgłoszone w dobrej wierze naruszenia uczciwości lub 
wątpliwości oraz zapewni ochronę. 

Uczciwość jest tak głęboko zakorzeniona w tradycji naszej firmy, że może 
wydawać się, iż nie trzeba o niej ciągle powtarzać. A właśnie, że trzeba, bo 
wymaga ciągłego ćwiczenia jej w praktyce. Dziękuję wszystkim za pamięć 
o uczciwości nawet pomimo wielu obowiązków w pracy. Dzięki Waszym 
wysiłkom Air Products jest coraz lepszą firmą i bez względu na miejsce jej 
działalności za Waszą sprawą zachowa tradycję uczciwości.

Seifi Ghasemi
Chairman, President and 
Chief Executive Officer
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Przywiązujemy wielką wagę do 
przestrzegania najwyższych 
standardów uczciwości podczas 
wszystkich działań biznesowych. 
Oznacza to postępowanie zgodne  
z przepisami prawa oraz zasadami, 
normami, wytycznymi i procedurami 
firmy Air Products we wszystkich 
krajach, w których działamy. Oznacza 
to także sprawiedliwą i szczerą 
postawę – „właściwe” postępowanie. 
„Właściwe” nie jest jednak zawsze 
oczywiste na pierwszy rzut oka. 

Oczekiwania firmy
Niniejszy Kodeks Postępowania 
pracowników opisuje oczekiwania 
firmy Air Products odnośnie etycznego 
postępowania pracowników firmy Air 
Products. Firmowe zasady, normy, 
wytyczne i procedury zawierają 
bardziej szczegółowe informacje 
dotyczące właściwego postępowania 
pracowników firmy Air Products. 
Każdy musi zapoznać się z Kodeksem 
postępowania oraz wszystkimi 
dokumentami, które dotyczą jego 
stanowiska i pełnionej funkcji. Jeżeli 
uzyskane informacje są niejasne, 
należy zadać pytania kierownikowi 
lub przełożonemu. 

Jeżeli napotkasz sytuację, w której 
„właściwe” postępowanie nie będzie 
oczywiste dla Ciebie lub dla osób,  
z którymi współpracujesz, poszukaj 
pomocy. W tym dokumencie zostały 
opisane sposoby uzyskania 
dodatkowych informacji. Możesz 
zadawać pytania, wyrażać wątpliwości 
lub zgłaszać domniemane naruszenia 
Kodeksu swojemu kierownikowi lub 
przełożonemu,  
a także konsultować się z ekspertami 
w dziedzinie etyki i zgodności. Etyczne 
postępowanie jest wspólnym 
zobowiązaniem wszystkich 
pracowników. Naszym zadaniem jest 
także zgłaszanie naruszeń lub 
podejrzeń dotyczących naruszeń. Firma 
Air Products zapewnia, że w stosunku 
do osób, które zgłoszą naruszenia lub 
podejrzenia naruszeń Kodeksu 
Postępowania w dobrej wierze nigdy 
nie będą prowadzone żadne działania 
odwetowe. Każdy z nas musi wykonać 

Wprowadzenie swoją część pracy na rzecz etycznej 
pracy firmy.

Wymagania
Jako firma musimy pielęgnować swoją 
uczciwość i reputację firmy, która 
działa w transparentny sposób.  
Z uwagi na międzynarodowy 
charakter firmy Air Products, 
pracownicy napotkają wiele różnych 
przepisów prawa, regulacji, zasad oraz 
formalnych lub nieformalnych praktyk 
biznesowych. Zgodność ze wszystkimi 
przepisami prawa oraz zasadami, 
normami, wytycznymi i procedurami 
firmy Air Products we wszystkich 
regionach, w których działamy, jest 
koniecznością. Jeżeli masz wątpliwości 
dotyczące wymogów przepisów prawa 
lub zasad firmy, albo wydają się one 
sprzeczne, skonsultuj się ze swoim 
kierownikiem lub przełożonym, albo  
z pionem prawnym lub działem 
zarządzania ryzykiem w celu 
uzyskania pomocy. 

Pracownikom postępującym 
niezgodnie z Kodeksem Postępowania 
grozi zwolnienie i w niektórych 
przypadkach postępowanie karne lub 
kroki prawne ze strony firmy.  
W zakresie dopuszczonym przez 
lokalne przepisy prawa, wobec 
kierowników i przełożonych mogą 
zostać wyciągnięte konsekwencje 
dyscyplinarne i/lub osobiste w 
związku z brakiem rozwiązania 
problemu naruszeń popełnionych 
przez pracowników. Oznacza to, że 
kierownicy i przełożeni są zobowiązani 
zgłaszać nieodpowiednie 
postępowanie podległych im 
pracownikom. Nieznajomość Kodeksu 
postępowania lub zasad, norm, 
wytycznych i procedur właściwych dla 
sprawowanej funkcji nie 
usprawiedliwia naruszenia. Wszyscy 
jesteśmy zobowiązani znać te ważne 
informacje.

Jeżeli Twoja funkcja wymaga 
kontaktów z firmami typu joint 
venture, przedstawicielami, 
dystrybutorami lub usługodawcami, 
warto zapoznać się z wymogami 
obowiązujących ich kodeksów 
postępowania. Musimy także 
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przestrzegać Kodeksu Postępowania, 
zasad, praktyk i wytycznych firmy Air 
Products, zwłaszcza jeżeli są one 
surowsze.

Incydenty

Firma Air Products oczekuje od 
pracowników zgłaszania 
niewłaściwego postępowania lub 
naruszeń zasad etyki. Istnieje wiele 
pomocnych narzędzi i zasobów. Jeżeli 
masz pytania lub wątpliwości, albo 
potrzebujesz pomocy w zgłoszeniu 
naruszenia Kodeksu, najpierw 
porozmawiaj ze swoim przełożonym 
lub kierownikiem. Jeżeli nie chcesz 
rozmawiać z kierownikiem lub 
udzielona przez niego odpowiedź jest 
niewystarczająca, możesz uzyskać 
pomoc, korzystając z danych 
kontaktowych dostępnych w witrynie 
firmy: 
www.airproducts.com/codeofconduct. 

W każdej chwili możesz poprosić  
o poradę lub pomoc przedstawicieli 
pionu prawnego, dyrektora ds. 
zarządzania ryzykiem, dział kontroli 
lub dowolnego przedstawiciela 
kierownictwa. Jeżeli wolisz 
porozmawiać z osobą spoza firmy Air 
Products, możesz skontaktować się  
z IntegrityLine pod numerem 1-877-
272-9726 lub odwiedzić witrynę www.
airproducts.com/integrityline, aby 
uzyskać lokalne numery obsługi 
zgłoszeń i instrukcje. 

Linie telefoniczne i witryna są 
obsługiwane przez firmę zewnętrzną. 
Firma Air Products stara się ułatwić 
wysyłanie zgłoszeń dotyczących etyki  
i zgodności z przepisami. Dalsze 
instrukcje dotyczące korzystania  
z narzędzi są dostępne w dołączonym 
do Kodeksu postępowania dodatku na 
temat wysyłania zgłoszeń. Dostępne 
kategorie i procedury zgłoszeń mogą 
być różne w zależności od kraju/
regionu. Prosimy o zapoznanie się  
z lokalnymi przepisami prawa  
w przypadku korzystania  
z zewnętrznego narzędzia do obsługi 
zgłoszeń. Przypominamy, że w firmie 
Air Products obowiązuje żelazna 
zasada zakazu działań odwetowych. 

Informacja od naszego Chief Compliance 
Officer dotycząca uczciwego postępowania

Jako pracownicy, mamy obowiązek pielęgnować wysokie standardy firmy 
Air Products  
w dziedzinie uczciwości i etycznego postępowania. Pracownicy firmy 
Air Products cenią szczerość i sprawiedliwość. W ankietach, na forach 
dyskusyjnych oraz w przytaczanych anegdotach, koledzy wielokrotnie 
podkreślali wagę etyki zawodowej. Nasze działania jednak mówią 
jeszcze wyraźniej. Zdobyliśmy solidną reputację dzięki uczciwości. Firma 
oczekuje, że wszyscy będziemy pracować tak, by ją zachować. 

Możemy tego dokonać, zapoznając się z Kodeksem Postępowania 
oraz wszystkimi związanymi z nim zasadami, normami i wytycznymi, 
odbywając wszystkie wymagane na zajmowanym stanowisku szkolenia, 
zgłaszając naruszenia lub podejrzenia, i, co najważniejsze, przestrzegając 
zasad uczciwości w naszej codziennej pracy. Mamy szczęście pracować 
dla firmy, w której dbałość o uczciwość jest jedną  
z głównych wartości, a pracownicy także osobiście uważają ją za istotną. 

Jednak nawet w kulturze, w której uczciwość jest fundamentem naszej 
marki, pojawiają się sytuacje, w których właściwa droga nie zawsze 
jest oczywista. Można uzyskać pomoc, między innymi u przełożonego, 
kierownika lub innego przedstawiciela kierownictwa firmy. Jeżeli jest to 
niemożliwe lub pracownik chce tego uniknąć, można skorzystać  
z telefonu IntegrityLine i internetowego narzędzia przesyłania zgłoszeń, 
obsługiwanego przez firmę zewnętrzną lub posłużyć się wewnętrzną listą 
danych kontaktowych ekspertów z różnych dziedzin. 

Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać Kodeksu Postępowania. 
Kierownicy i przełożeni mają dodatkowo obowiązek tworzenia  
i utrzymywania środowiska pracy, które zachęca do otwartości  
i szczerości. Pracownicy powinni czuć się komfortowo, korzystając  
z wymienionych w Kodeksie Postępowania możliwości uzyskania pomocy 
w niejasnych sytuacjach. Przywództwo oznacza pełne wsparcie dla osób, 
które pomagają w pielęgnowaniu uczciwości, w tym wywiązywanie się  
z naszej obietnicy braku działań odwetowych.

Uważamy, że uczciwość ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego 
sukcesu. Pracownicy w dowolnym regionie geograficznym i na dowolnym 
stanowisku, powinni móc bez wahania skontaktować się w tej sprawie  
z przedstawicielem kierownictwa firmy Air Products. 

5
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Zgodność z przepisami

Jak przesłać 
zgłoszenie 
Pracownicy, którzy chcą zadać pytania 
lub wyrazić wątpliwości, potrzebują 
porady lub podejrzewają, że doszło do 
naruszenia Kodeksu, powinni najpierw 
porozmawiać ze swoim bezpośrednim 
przełożonym lub kierownikiem. Jeżeli 
jednak sytuacja lub pytanie dotyczy 
przełożonego lub kierownika, albo gdy 
pracownik woli porozmawiać z inną 
osobą, należy skontaktować się  
z działem prawnym, dyrektorem ds. 
zarządzania ryzykiem, działem kontroli 
lub dowolnym przedstawicielem 
kierownictwa firmy. 

Jako pracownicy, możemy  
w niektórych okolicznościach 
odczuwać niechęć lub dyskomfort 
podczas zgłaszania naruszeń lub 
wątpliwości innym pracownikom 
firmy Air Products. Każda osoba  
z wewnątrz lub spoza firmy może 
przesłać zgłoszenie 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu, korzystając  
z wielu narzędzi obsługiwanych przez 
firmy zewnętrzne, które podpisały 
umowy z firmą Air Products. Dzwoniąc 
na linię IntegrityLine, można (często  
w lokalnym języku) porozmawiać  
z przedstawicielami firmy 
zewnętrznej, którzy zbiorą wątpliwości  

i przekażą je do wyjaśnienia. Witryna 
IntegrityOnline jest dostępna za 
pośrednictwem dowolnego połączenia 
internetowego w wielu językach. 
Pracownicy firm zewnętrznych są 
przeszkoleni w zakresie dokładnego 
dokumentowania otrzymywanych 
informacji. Dzięki temu firma Air 
Products może rozpatrywać wszystkie 
wątpliwości. 

Osoby przekazujące zgłoszenia mogą 
pozostać anonimowe (jeżeli 
dopuszczają to lokalne przepisy 
prawa), ale zachęcamy je do podania 
swojej tożsamości, co usprawni dalszy 
bieg sprawy. Zatajenie swojego 
nazwiska lub szczegółowych 
informacji może utrudnić firmie Air 
Products przeanalizowanie lub 
rozwiązanie problemów i wątpliwości. 
Niezależnie od tego, czy postanowisz 
omówić swoje wątpliwości przez 
telefon czy przez Internet, otrzymasz 
numer zgłoszenia, który pozwoli 
śledzić dalszy bieg sprawy. Następnie, 
firma zewnętrzna przekaże zgłoszenie 
do zbadania odpowiednim osobom  
w firmie Air Products.  

Należy pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony danych w niektórych krajach ograniczają 
typy/kategorie zgłoszeń, które pracownicy mogą przekazywać za pośrednictwem telefonów 
IntegrityLine lub witryny internetowej IntegrityOnline. W niektórych krajach można używać 
tych narzędzi do zgłaszania tylko nieścisłości dotyczących kontroli, księgowości, oszustw  
i finansów. W podobny sposób przepisy niektórych krajów zabraniają przekazywania 
anonimowych zgłoszeń. W takich przypadkach system obsługi zgłoszeń zaproponuje 
odpowiednią procedurę.
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Zgłaszanie nieścisłości 
księgowych
Osoby, które chcą zgłosić podejrzenia 
dotyczące naruszeń związanych  
z kwestiami księgowości lub kontroli 
bezpośrednio do komitetu zarządu ds. 
kontroli, mogą to zrobić. Pracownicy 
mogą oprosić o przekazanie zgłoszenia 
dokonanego za pośrednictwem 
Internetu lub telefonu do komitetu ds. 
kontroli lub wysłać skargę 
bezpośrednio do komitetu ds. kontroli, 
na ręce sekretariatu firmy Air Products 
w Allentown w stanie Pensylwania 
(patrz dane adresowe z tyłu okładki).

Kodeks  
Postępowania – 
wymagania dotyczące 
certyfikatów
Od czasu do czasu dyrektor ds. 
zarządzania ryzykiem, biuro 
zarządzania ryzykiem lub dział 
kontroli mogą wyznaczać określone 
osoby, które będą zobowiązane 
przedstawić pisemny certyfikat na 
potwierdzenie poznania treści  
i zrozumienia Kodeksu Postępowania 
lub jego części, albo związanych z nim 
zasad, norm i wytycznych. Certyfikat 
stanowi potwierdzenie, że  
w bezpośrednio poprzedzającym 
okresie pracownik działał zgodnie z 
Kodeksem Postępowania i że nie 
posiada żadnej wiedzy o naruszeniu 
go przez inne osoby.

Sprawiedliwość 
oraz zakaz działań 
odwetowych
Sprawiedliwe postępowanie 

Zobowiązujemy się postępować 
sprawiedliwie wobec wszystkich 
klientów, dostawców i konkurentów 
firmy oraz naszych kolegów. Nikt nie 
powinien wykorzystywać osób lub 
sytuacji poprzez manipulację, zatajenie 
informacji, nadużywanie informacji 
niejawnych, zniekształcanie faktów 
lub inne nieuczciwe praktyki. 

Ochrona osób, które pomagają 
chronić firmę 

Nasza oparta na szczerości reputacja 
to cenny walor. Właśnie dlatego 
gwarantujemy objęcie zakazem 
działań odwetowych wszystkich 
pracowników, którzy pomagają ją 
chronić. Należy zgłaszać rzeczywiste 
lub domniemane naruszenia Kodeksu 
postępowania lub norm etycznych 
oraz zgodności z przepisami i zasadami 
zarządzania. Jeżeli uważasz, że podjęto 
wobec Ciebie działania odwetowe  
z powodu przestrzegania Kodeksu 
Postępowania, zakwestionowania 
nieetycznych praktyk biznesowych lub 
zgłoszenia naruszenia, użyj jednego  
z narzędzi lub możliwości obsługi 
zgłoszeń, aby natychmiast zgłosić 
działania odwetowe. Firma Air 
Products nie toleruje działań 
odwetowych wobec osób, które 
pielęgnują w firmie postawę opartą na 
uczciwości.

Incydenty
Odwiedź witrynę www.
airproducts.com/integrityline, 
aby uzyskać lokalne numery 
obsługi zgłoszeń oraz 
instrukcje.

Zgłoś przez Internet  
w witrynie www.airproducts.
com/integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Moja koleżanka ma listę odbiorców e-mail i używa jej do rozsyłania 
żartów, które czasami godzą w płeć, rasę, religię, poglądy polityczne 
i inne osobiste różnice. Uważam, że niektóre z nich są obraźliwe  
i obawiam się, że inni mogą odbierać je podobnie. Co należy zrobić?

Poczucie humoru bardzo często jest kwestią osobistego smaku 
i czasami niektórzy dzielą się żartami, które w miejscu pracy są 
niewłaściwe. Twoja koleżanka może nie zdawać sobie sprawy  
z tego, że treść przesyłanych przez nią żartów może obrać lub 
poniżać osoby znajdujące się na liście odbiorców. Należy z nią 
porozmawiać i wyjaśnić swoje odczucia. Jeżeli reakcja na Twoją 
prośbę będzie negatywna, porozmawiaj ze swoim przełożonym. 
Żarty, materiały graficzne, słowne uwagi, gesty i inne komunikaty, 
które zawstydzają lub poniżają ludzi niszczą nasze środowisko pracy. 
Masz pełne prawo zabrać głos.
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Środowisko pracy 
i zatrudnienie

Różnorodność 
i poczucie 
przynależności
Firmie Air Products naprawdę zależy na 
tworzeniu opartego na poczuciu 
przynależności środowiska pracy,  
w którym otwartość, zaufanie  
i szacunek stanowią integralnymi 
elementy globalnej kultury 
korporacyjnej. Jako pracownicy, musimy 
traktować się wzajemnie z szacunkiem  
i doceniać dzielące nas różnice. Różnice 
te wnoszą do firmy perspektywy, które 
są istotne dla trwałego sukcesu. 

Firma uważa, że molestowanie  
i dyskryminacja są niesprawiedliwe  
i niszczycielskie dla naszego środowiska 
pracy. W większości krajów 
molestowanie i dyskryminacja są 
prawnie zakazane. Firma Air Products 
chce spełniać lub przekraczać wymogi 
przepisów prawa we wszystkich krajach, 

w których działamy. Pracownicy 
powinni zapoznać się ze wszystkimi 
właściwymi zasadami regionalnymi, 
normami, wytycznymi i procedurami 
dotyczącymi środowiska pracy  
i szacunku w miejscu pracy. Powinni 
także przechodzić bieżące szkolenia 
firmowe dotyczące różnorodności  
i poczucia przynależności, walki  
z molestowaniem i inne kursy dotyczące 
środowiska pracy.

Firma Air Products nie toleruje 
przemocy ani grożenia przemocą  
w miejscu pracy. Pracownicy, którzy 
przyniosą do pracy broń lub materiały 
niebezpieczne lub będą zachowywać 
się w sposób wywołujący obawy lub 
strach innych pracowników poniosą 
konsekwencje dyscyplinarne.
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Poszukuję kierownika na stanowisko, które wymaga pracy  
w międzynarodowym środowisku. Najwyższe kwalifikacje wśród 
osób, które wzięły udział w rekrutacji, miała kobieta, ale wiem, że 
niektórzy biznesmeni w tych krajach nie lubią współpracować  
z kobietami. Jej umiejętności najlepiej spełniają wymagania, ale jej 
płeć może wpłynąć na efektywność firmy. Co należy zrobić? 

Zasady firmy Air Products oraz przepisy prawa zakazują odrzucania 
kandydata na stanowisko z powodu płci. Bardzo istotne jest, by 
postępować właściwie niezależnie od lokalizacji. Nigdy nie wolno 
rezygnować z uczciwości, nawet jeżeli właściwy wybór może 
wpłynąć na zysk.
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Równe szanse w pracy 
Pracownicy firmy Air Products są jej 
najcenniejszymi zasobami. Nasz 
długoterminowy sukces wymaga 
przyciągania i utrzymywania 
zróżnicowanego zespołu 
utalentowanych mężczyzn i kobiet. 
Każdy pracownik będzie oceniany na 
podstawie swoich kwalifikacji  
i umiejętności, a nie cech osobistych. 
Firma całkowicie popiera wszystkie 
zasady równości szans w miejscu 
pracy i przestrzega wszystkich 
związanych z nimi przepisów prawa 
obowiązujących w krajach, w których 
działamy.

Prawa człowieka  
i prawo pracy 
Aby kreatywność i innowacyjność 
mogła kwitnąć, ludzie potrzebują 
opartego na poczuciu przynależności 
środowiska pracy, w którym ich prawa  
i poglądy są mile widziane i szanowane, 
a oni sami są traktowani godnie  
i przyzwoicie. Firma Air Products 
dokłada wszelkich starań, by tworzyć 
takie środowisko. Postępujemy zgodnie 
ze wszystkimi przepisami prawa  
w zakresie pracy i zatrudnienia  
w krajach, w których działamy, w tym 
przepisów dotyczących pracy dzieci  
i praw pracowniczych, takich jak prawo 
do zrzeszania się, prawo do prywatności 
i prawo do równych szans w pracy. 

Incydenty
Odwiedź witrynę www.
airproducts.com/integrityline, 
aby uzyskać lokalne numery 
obsługi zgłoszeń i instrukcje.

Zgłoś przez Internet  
w witrynie www.airproducts.
com/integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
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Gwarancja 
zrównoważonego 
rozwoju
Według firmy Air Products 
zrównoważony rozwój obejmuje wiele 
działań, które są istotne dla firmy i jej 
akcjonariuszy. Naszym celem jest 
tworzenie trwałej wartości poprzez 
ochronę środowiska oraz 
odpowiedzialność społeczną  
i korporacyjną oraz stosowanie 
innowacyjnych rozwiązań z zakresu 
energetyki, ekologii i dla potrzeb 
rynków wschodzących. Chcemy być 
dobrymi sąsiadami i sprawiedliwymi 
pracodawcami w społecznościach,  
w których działamy. Jesteśmy 
odpowiedzialnymi obrońcami 
środowiska i obywatelami 
społeczności korporacyjnej. Każdy  
z nas powinien dążyć do realizacji 
wartości zrównoważonego rozwoju  
w swojej codziennej pracy. 

Podobnie jak większość dużych firm, 
Air Products wykorzystuje wodę, 
energię i inne zasoby, a także wpływa 
na środowisko. Właśnie dlatego 
wyznaczyliśmy cele dotyczące 
oszczędzania zasobów naturalnych  
i ograniczenia emisji, a także 
wprowadziliśmy zasady, które 
umożliwiają ich realizację. Nasze cele 
dotyczące zużycia wody i energii oraz 
emisji gazów cieplarnianych są 
monitorowane przez radę 
zrównoważonego rozwoju Air 
Products i stale dążymy do 
podnoszenia naszych wyników. 
Zadaniem każdego pracownika jet 
zbliżać firmę do wyznaczonych celów 
poprzez mądre korzystanie z zasobów, 

przestrzeganie odpowiednich praktyk 
dotyczących redukcji ilości odpadów,  
a także recykling lub ponowne 
wykorzystywanie materiałów, gdy 
tylko jest to możliwe.

Zrównoważony rozwój to także dobre 
zarządzanie. Niniejszy Kodeks 
Postępowania, zasady, normy, 
wytyczne i wszelkie szkolenia 
wymagane na pełnionym stanowisku 
wzmacniają nasze dążenie do 
uczciwości we wszystkich 
transakcjach biznesowych. Jeżeli 
uzyskasz wiedzę o problemie 
dotyczącym etyki i zgodności 
związanym ze zrównoważonym 
rozwojem, należy natychmiast 
omówić swoje wątpliwości, 
korzystając z udostępnionych danych 
kontaktowych lub narzędzi.

Zrównoważony rozwój, środowisko, 
zdrowie i bezpieczeństwo

Odpowiedzialne 
postępowanie 
na rzecz ochrony 
środowiska
Firma Air Products jest zaangażowana 
w ochronę środowiska. Zasady firmy 
spełniają lub przekraczają wymogi 
przepisów prawa dotyczących ochrony 
środowiska w krajach, w których 
działamy. Jesteśmy dumni  
z przynależności do wielu organizacji, 
których celem jest ograniczenie do 
minimum wpływu na środowisko 
produkcji, dystrybucji i wykorzystania 
środków chemicznych. Naszą praktyką 
jest spełnianie wszystkich wymogów  
z zakresu ochrony środowiska. 
Pracownicy muszą zawsze 
przestrzegać zasad, norm i procedur 
firmy Air Products z zakresu zdrowia, 
bezpieczeństwa i zrównoważonego 
rozwoju oraz odbywać wszystkie 
wymagane szkolenia.
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Zauważyłem, że ludzie często przytrzymują otwarte drzwi, by 
umożliwić innym wejście bez włożenia identyfikatora. Wydaje 
mi się, że to jest w porządku, ponieważ wszyscy jesteśmy 
pracownikami, ale czasami widzę osoby, których nie rozpoznaję. 
Co należy zrobić? 

Nigdy nie wolno zezwalać innym na wejście do naszych budynków 
bez zachowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa, które 
w większości lokalizacji wymagają, by każda osoba skorzystała 
ze swojego identyfikatora. Nie postępujesz niegrzecznie, 
odmawiając dostępu – pomagasz chronić naszych pracowników, 
rośliny i informacje poufne. Jeżeli ktoś zakwestionuje Twoje 
postępowanie, wyjaśnij, że zgodnie z zasadami firmy każda 
osoba, która wchodzi do naszych budynków, musi użyć swojego 
identyfikatora uwierzytelniającego. W podobny sposób należy 
przestrzegać wszystkich zasad i procedur dotyczących gości i osób 
odwiedzających nasze zakłady.

Ochrona 
bezpieczeństwa 
miejsca pracy, 
pracowników  
i społeczności
Praca w bezpiecznych i zdrowych 
warunkach jest jednym z priorytetów 
firmy Air Products. Także od każdego  
z nas wymaga to zaangażowania  
i stałej koncentracji na 
bezpieczeństwie. Nasze osiągnięcia w 
dziedzinie bezpieczeństwa zasługują 
na pochwałę, ale ciągle dążymy do 
osiągnięcia wyższych standardów 
bezpieczeństwa. 

Wszyscy pracownicy odpowiadają za 
bezpieczeństw pracy i zgłaszanie 
niebezpiecznych warunków. Jesteśmy 
zobowiązani przestrzegać wszystkich 
zasad, norm, procedur i wytycznych 
dotyczących bezpieczeństwa, które 
pomagają chronić i zachowywać 
bezpieczeństwo własne i kolegów. 
Wdrożyliśmy także kilka lokalnych  
i regionalnych programów, informacji  
i narzędzi, których zadaniem jest 
podnoszenie poziomu zdrowia 
pracowników oraz zasad, których 
zadaniem jest zapewnienie, że 
wrócimy do domu tak samo 
bezpieczni, jak dotarliśmy do pracy. 

Elementy te mogą być różne  
w różnych regionach i obejmować 
zasady i normy dotyczące palenia 
wyrobów tytoniowych, systemu 
identyfikatorów dostępu do zakładów, 
lokalnych i regionalnych świadczeń 
ochrony zdrowia, korporacyjnych 
programów świadczeń dodatkowych i 
innych czynników. Twój kierownik lub 
przełożony, specjalista ds. BHP i dział 
kadr pomogą Ci zrozumieć wszelkie 
uwarunkowania odnoszące się do 
Twojej lokalizacji i funkcji.

Naruszenie przez pracownika zasad, 
norm, wytycznych i procedur 
bezpieczeństwa w pracy lub  
w lokalizacji klienta może grozić 
konsekwencjami dyscyplinarnymi. 
Przemoc lub groźby użycia przemocy 
oraz posiadanie broni w miejscu pracy 
nie są tolerowane. Podobnie, nadużycia 
dotyczące substancji odurzających  
w miejscu pracy stanowią zagrożenie 
bezpieczeństwa całego personelu i są 
zabronione.

Ochrona naszych 
zakładów i produktów
Ochrona własności każdego z nas, 
otaczających społeczności i naszej firmy 
to kwestia, do której podchodzimy 
bardzo poważnie. Ponieważ 
produkujemy i przewozimy produkty, 
które w niepowołanych rękach mogą 
wyrządzić szkodę, bezpieczeństwo 
należy do priorytetów firmy Air 
Products. Wdrożyliśmy restrykcyjne 
środki w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa naszych działań  
i produktów. Wszyscy bez wyjątku 
jesteśmy zobowiązani przestrzegać 
wszystkich zasad, norm i procedur 
bezpieczeństwa w naszych zakładach. 
Jako pracownicy, jesteśmy także 
zobowiązani dopilnować, by osoby 
odwiedzające i goście znali nasze 
procedury dotyczące bezpieczeństwa  
i przestrzegali ich.

Pracownicy są zobowiązani 
powiadamiać globalny dział 
bezpieczeństwa firmy (globalną grupę 
ochrony zasobów) o wątpliwościach 
dotyczących bezpieczeństwa  
i wszelkich podejrzeniach.  
W przeszłości udawało się uniknąć 
potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, 
ponieważ czujni pracownicy 
podejmowali odpowiednie środki 
bezpieczeństwa lub powiadamiali 
globalny dział bezpieczeństwa firmy  
o problemach.
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Czy wiesz, że...?

Zrównoważony rozwój w firmie i poza 

nią: Firma Air Products działa na rzecz 

do zrównoważonego rozwoju, a nasze 

wysiłki wykraczają poza nasze zakłady 

i placówki. Współpracujemy także 

z naszymi dostawcami i klientami, 

by podnieść poziom zrównoważenia 

naszego łańcucha obsługi i świata. 

Pracownicy powinni zapoznać się 

z aktualnymi normami i zasadami 

dotyczącymi wartości, by pomagać 

firmie Air Products w spełnianiu celów 

dotyczących zrównoważonego rozwoju 

i poznać oferty, które mogą ułatwić 

klientom bardziej zrównoważony 

rozwój.
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Odpowiednie 
wykorzystanie 
systemów, informacji 
i sprzętu firmy 
Każdy odpowiada za ochronę zasobów 
firmy. Kradzieże i niestaranność 
szkodzą naszym zyskom. Powinniśmy 
nie tylko sami postępować zgodnie  
z zasadami, ale także pomagać  
w ochronie naszej własności, w tym 
zasobów informacyjnych, poprzez 
natychmiastowe zgłaszanie podejrzeń 
dotyczących oszustwa, kradzieży, 
złamania zabezpieczeń lub 
nieprawidłowego wykorzystania 
zasobów firmy przez inne osoby.

Sprzęt, systemy, informacje, towary  
i usługi firmy powinny być używane 
tylko dla potrzeb działalności firmy. 
Okazyjny użytek osobisty jest 
dozwolony w niektórych przypadkach, 
o ile nie wpływa na transakcje 
biznesowe lub wydajność. 
Wykorzystywanie zasobów lub 
informacji należących do firmy Air 
Products dla osobistych zysków jest 
zabronione.  

W przypadku zgubienia lub utraty 
urządzenia zawierającego dane 
należące do firmy należy zgłosić stratę 
do działu bezpieczeństwa firmy 
(globalnego działu ochrony zasobów).

Zarządzanie 
informacjami i 
dokumentami
Firmowe informacje stanowią ważne 
zasoby firmy. Efektywne i skuteczne 
przechowywanie informacji ułatwia 
nam płynną obsługę procesów. 
Odpowiednie zarządzanie 
informacjami wynika z wymogów 
prawnych, ustawowych i operacyjnych. 
Informacje firmy muszą być 
odpowiednio zarządzane (tworzone, 
wykorzystywane, udostępniane  
i niszczone) na każdym etapie cyklu 
życia. Wszyscy pracownicy są 
zobowiązani znać sposób 
klasyfikowania informacji, którymi się 
posługują i zarządzają, zgodnie z 
zasadami firmy oraz przepisami 
prawa i regulacjami. Skontaktuj się z 
przełożonym lub kierownikiem działu 
informacji, jeżeli nie masz pewności w 
sprawie sposobu zarządzania 
informacjami lub dokumentami.

Zarządzanie zasobami i 
danymi firmy

Czy wiesz, że...?
Bezpieczeństwo informacji 
Zagrożenia: Jedno z największych 
zagrożeń dla danych firmy (i Twoich 
własnych danych osobistych) można 
wyeliminować poprzez zwykłe 
zmiany zachowań. Osoby o złych 
zamiarach stale szukają bardziej 
wymyślnych sposobów, by wyłudzić 
od ludzi informacje lub wprowadzić do 
systemów, baz danych i innych miejsc 
przechowywania danych ukryte 
programy komputerowe. Ci przestępcy 
podszywają się pod prawdziwe 
firmy lub osoby kontaktowe lub 
publikują adresy e-mail lub witryny, 
które wydają się prawdziwe. 
Należy ostrożnie podchodzić do 
każdej wiadomości e-mail, linku 
internetowego, załącznika lub prośby 
o informację (drogą elektroniczną, 
na żywo lub przez telefon). Nigdy 
nie należy udostępniać sieciowych 
lub osobistych haseł, udostępniać 
wrażliwych informacji w sieci lub 
pocztą e-mail, ani klikać  
w linki zawarte w niesprawdzonych 
wiadomościach e-mail. Zawsze należy 
dwukrotnie sprawdzać prawdziwą 
tożsamość osób, które proszą  
o informacje.
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Wykorzystywanie 
informacji poufnych  
w transakcjach
Zasady firmy Air Products zakazują 
pracownikom ujawniać, bezpośrednio 
lub pośrednio, jakichkolwiek poufnych 
informacji, które może uzyskać 
podczas pracy w firmie. Nie mamy 
prawa wykorzystywać takich 
informacji dla własnego zysku lub na 
niekorzyść firmy Air Products. Na 
przykład, pracownicy nie mogą 
nabywać akcji innej firmy, której 
zakupem według naszej wiedzy może 
być zainteresowana firma Air 
Products. Zasada ta jest zgodna  
z przepisami prawa Stanów 
Zjednoczonych dotyczącymi 
wykorzystywania informacji poufnych 
w transakcjach i jej celem jest także 
zabezpieczenie firmy przed stratą  
w wyniku ujawnienia cennych 
informacji.

Transakcje z wykorzystaniem 
informacji poufnych, zakup lub 
sprzedaż akcji firmy Air Products  
w czasie dostępu do istotnych 
informacji o firmie, które nie są 
publicznie dostępne, są 
niesprawiedliwe. Są one również 
przestępstwem. „Istotne” informacje to 
wszystko, co może wpłynąć na 
potencjalną decyzję inwestora  
o sprzedaży lub zakupie akcji firmy Air 
Products. Istotne dane, takie jak 
potencjalne operacje zakupu lub 
zbycia, przewidywania dotyczące 

dochodów firmy i planowane zmiany 
w kierownictwie najwyższego szczebla 
mogą zostać uznane za ważne 
informacje.  

Przepisy dotyczące transakcji  
z wykorzystaniem danych poufnych 
zakazują także mniej oczywistych 
działań. Jeżeli znasz jakiekolwiek 
niedostępne publicznie istotne 
informacje, nie możesz prowadzić 
obrotu akcjami firmy Air Products ani 
bezpośrednio ani w ramach swoich 
planów emerytalnych  
i oszczędnościowych. Jeżeli nie możesz 
realizować transakcji, nie mogą tego 
robić również członkowie Twojej 
rodziny ani osoby żyjące w tym 
samym gospodarstwie domowym. 
Oprócz tego, nie masz prawa 
przekazywać innym osobom istotnych 
informacji, które nie są dostępne 
publicznie. Podobnie, nie możesz 
kupować ani sprzedawać akcji naszych 
klientów, dostawców lub partnerów 
biznesowych, jeżeli masz na ich temat 
istotne informacje, które nie są 
dostępne publicznie.  

To zwykła sprawiedliwość. Inwestorzy 
powinni móc wierzyć, że wszyscy 
gracze na rynku posiadają taką samą 
wiedzę. Transakcje z wykorzystaniem 
informacji poufnych zniekształcają 
rynek i niszczą zaufanie.  

Incydenty
Odwiedź witrynę www.
airproducts.com/integrityline, 
aby uzyskać lokalne numery 
obsługi zgłoszeń oraz 
instrukcje.

Zgłoś przez Internet  
w witrynie www.airproducts.
com/integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Dostaję na służbowe konto e-mail reklamy i promocje z witryny ze-
wnętrznej i subskrybuję wiadomości niezwiązane z pracą. Czy zasady 
firmy na to zezwalają?

Sprzęt, oprogramowanie i systemy firmy Air Products powinny być 
używane przede wszystkim do celów służbowych. Dozwolony jest 
jednak ograniczony użytek osobisty, pod warunkiem, że nie wpływa 
on na bezpieczeństwo, wydajność lub niezawodność systemu, ani 
produktywność Twoją lub Twoich kolegów. Taki użytek może jednak 
stanowić zagrożenie dla firmy. Wirusy, złośliwe oprogramowanie, 
hakerzy, phishing i inne zagrożenia dla bezpieczeństwa są coraz 
bardziej powszechne. Należy dogłębnie zapoznać się ze wszystkimi 
zasadami oraz krokami, dzięki którym użytkowanie poczty e-mail i 
Internetu nie będzie narażać informacji firmy Air Products, a także 
Twoich danych osobistych, na niebezpieczeństwo. Pamiętaj, że sza-
nowane instytucje nigdy nie poproszą Cię o podanie identyfikatora i 
hasła za pośrednictwem poczty e-mail.

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do 
udziału w ochronie własności 
intelektualnej firmy Air Products. 
Własność intelektualna (lub zasoby 
intelektualne) obejmuje wiedzę, 
informacje i know-how posiadane 
przez firmę i jej pracowników, których 
wartość można określić. Pisemne 
plany, projekty produktów, bieżące  
i przyszłe projekty, patenty, znaki 
handlowe, know-how i procesy obiegu 
pracy i inne cenne informacje to 
przykłady zasobów intelektualnych 
posiadanych przez firmę Air Products. 
Swobodny przepływ informacji  
w firmie Air Products ma kluczowe 
znaczenie dla naszej efektywności. 
Jednak szczegóły naszych zasobów 
intelektualnych mogą być cenne dla 
konkurencji lub innych podmiotów 
zewnętrznych. Firma Air Products 
korzysta z kompleksowego programu 
zarządzania zagrożeniami dotyczącymi 
informacji, który obejmuje narzędzia  
i techniki ochrony zasobów 
intelektualnych, dzięki którym nasi 
pracownicy mogą w pełni 
wykorzystywać wspólne zasoby.  

Każdy z nas musi jednak zachować 
czujność, by je chronić. Istnieją także 
zasady, normy i wytyczne, które 
pomagają w ochronie bezpieczeństwa 
naszych zasobów intelektualnych.

Pracownicy firmy Air Products mogą 
posiadać lub oczekiwać dostępu do 
informacji poufnych będących 
własnością innych firm lub osób, do 
których ochrony firma jest prawnie 
zobowiązana. Chcąc otrzymać lub 
korzystać z tego typu informacji 
poufnych lub własnościowych, 
pracownik musi najpierw wykonać 
określone kroki. Konieczne jest 
podpisanie umowy o nieprzekazywaniu 
lub poufności informacji z 
zatwierdzeniem odpowiedniego 
kierownika i postępowanie zgodnie  
z jej warunkami. Postępowanie 
zgodnie z procedurą pozwoli uniknąć 
ewentualnych roszczeń prawnych lub 
problemów, które mogą zaszkodzić 
wysiłkowi badawczemu, rozwojowi  
i działalności firmy. Jeżeli masz 
pytania lub nie masz pewności 

Własność intelektualna i ochrona 
informacyjnych zasobów firmy

odnośnie procedur, których należy 
przestrzegać, skonsultuj się ze swoim 
kierownikiem lub przełożonym, albo  
z pionem prawnym.

Pracownicy zobowiązani są chronić 
wszelkie wrażliwe i poufne informacje 
dotyczące firmy Air Products lub 
innych firm i osób przed 
nieuprawnionym ujawnieniem lub 
wykorzystaniem. Wymóg ten 
obejmuje przestrzeganie zasad 
ochrony informacji posiadanych 
osobiście oraz przechowywanych lub 
wymienianych w dowolnym systemie, 
bazie danych lub aplikacji firmy Air 
Products. Wykorzystywanie tych 
informacji dla prywatnych korzyści lub 
na niekorzyść firmy również jest 
niezgodne z zasadami firmy Air 
Product. Dodatkowo, należy zachować 
ostrożność podczas przechowywania, 
udostępniania lub wykorzystywania 
informacji poufnych, w wersji 
elektronicznej lub papierowej.

14
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Bezpieczeństwo  
w naszym środowisku 
komputerowym
Przechowujemy cenne firmowe 
informacje na naszych komputerach, 
zewnętrznych urządzeniach  i serwisie 
pamięci masowej (tj. chmurze), 
wewnątrz urządzeń osobistych 
korzystających z naszej technologii oraz 
w systemach firmy Air Products. Dlatego 
wszyscy pracownicy muszą korzystać ze 
środowiska komputerowego Air 
Products rozsądnie oraz zgodnie  
z zasadami, normami i wytycznymi 
dotyczącymi bezpieczeństwa, które 
zostały utworzone, by chronić nasze 
informacje i zabezpieczyć nasze 
środowisko komputerowe przed 
wirusami, złamaniem zabezpieczeń  
i innymi „cyber-zagrożeniami”. Obejmują 
one szczegóły dotyczące właściwego 
korzystania z systemów i sprzętu, 
procedury bezpiecznej instalacji  
i szyfrowania programów, 
zabezpieczenia hasłem, pobierania  
i instalowania zatwierdzonych aplikacji, 
zewnętrzne urządzenia pamięci 
masowej, dostęp do sieci Intranet, 
Internet i korzystanie z serwisów 
społecznościowych, środki 
zabezpieczające komputer PC lub sprzęt 
w placówce i inne informacje.

Zasoby komputerowe i systemy są 
przeznaczone do użytku służbowego. 
Dopuszczalny jest jednak ograniczony 
użytek osobisty, o ile nie wpływa on 
efektywność firmy, wydajność 
systemu lub wydajność pracowników  
i nie łamie wymogów żadnych zasad 
lub norm firmy. Obowiązkiem 
pracownika jest zapoznanie się  
z odpowiednimi zasadami  
i wytycznymi oraz odbycie 
wymaganego szkolenia dotyczącego 
bezpieczeństwa informacji.

Ochrona danych 
pracowników i innych 
osób
Obowiązkiem firmy i wszystkich jej 
pracowników jest ochrona danych 
umożliwiających identyfikację (PII)  
w taki sam sposób, jak chronimy dane 
firmy Air Products. Przykłady danych 
PII obejmują osobiste numery 
identyfikacyjne, informacje zawodowe, 
medyczne i finansowe, akta 
pracownicze i podobne informacje. 
Pracownicy firmy Air Products muszą 
także chronić informacje dotyczące 
klientów, dostawców, partnerów  
i innych zainteresowanych. 

Prywatność 
pracowników w 
naszym środowisku 
komputerowym
Sprzęt komputerowy i pamięci 
masowe, oprogramowanie, systemy  
i aplikacje firmy Air Products stanowią 
własność firmy. Niektóre zastosowania 
poczty e-mail, w tym wysyłanie 
nielegalnych, zniesławiających, 
obraźliwych lub molestujących 
wiadomości lub plików, naruszanie 
praw autorskich, nieuprawnione 
rozpowszechnianie poufnych, 
wrażliwych lub własnościowych 
informacji oraz wysyłanie próśb  
o fundusze, są ściśle zabronione. 

Ponieważ odpowiedzialność za sprzęt  
i oprogramowanie ponosi firma, nie 
jest możliwe zagwarantowanie 
prywatności indywidualnych 
użytkowników podczas korzystania  
z systemu, w tym poczty e-mail  
i komunikatorów, do kontaktu  
z odbiorcami wewnętrznymi  
i zewnętrznymi. Pracownicy nie 
powinni zakładać, że ich poczta e-mail 
jest prywatna lub dostępna tylko dla 
nich. Firma zastrzega sobie prawo,  
w najszerszym zakresie dozwolonym 
regionalnymi przepisami prawa, do 
przechwytywania i skanowania 
poczty e-mail i monitorowania 
wszystkich innych systemów w celu 
zapewnienia prawidłowego 
użytkowania i zgodności z zasadami, 
normami, wytycznymi i przepisami 
prawa. Możemy chronić informacje 
firmy Air Products, a także nasze 
własne dane osobowe, poprzez 
rozsądne i zgodne z odpowiednimi 
zasadami i procedurami korzystanie  
z naszego środowiska komputerowego.
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Moja siostra jest właścicielką firmy ubiegającej się o umowę 
na dostawy dla firmy Air Products. Moim zadaniem jest ocena 
napływających ofert. Czy ta sytuacja to konflikt interesów? 

Tak. Twoja ocena ofert może zostać uznana za niesprawiedliwą 
z powodu więzi rodzinnych. Należy wyjaśnić sytuację i poprosić 
przełożonego o zlecenie komu innemu przeanalizowania  
i porównania ofert dostawców.

Co może stanowić 
konflikt interesów? 
Pracownicy powinni unikać wszelkich 
sytuacji, które wiążą się lub wydają się 
wiązać z konfliktem ich interesu 
osobistego i interesu firmy. Oznacza to, 
że pracownicy powinni unikać 
okoliczności, które mogą zakłócić ich 
ocenę sytuacji lub bezstronność 
podczas pełnienia obowiązków. Jeżeli 
Twoje osobiste interesy lub 
powiązania powodują poczucie 
faworyzowania (lub jeżeli inni mogą 
uznać, że kogo faworyzujesz), 
występuje konflikt interesów. 

Konflikty interesów 
osobistych

Przykłady sytuacji, które mogą rodzić konflikt interesów:

• Gdy pracownik lub jego krewny jest właścicielem lub udziałowcem klienta lub 
dostawcy firmy Air Products, albo jego konsultantem, pracownikiem lub 
odbiorcą wynagrodzenia z innego tytułu. 

• Gdy pracownik odniósłby osobistą korzyść z nawiązania współpracy pomiędzy 
firmą Air Products a klientem, dostawcą lub partnerem. 

• Gdy pracownik otrzymuje osobiste korzyści, takie jak pożyczki lub gwarancje 
zobowiązań, od klienta, dostawcy lub partnera. 

• Gdy pracownik jest powiązany z firmą, która bezpośrednio lub pośrednio 
konkuruje z firmą Air Products 

• Gdy pracownik odkrywa możliwość osiągnięcia osobistej korzyści dzięki 
swojemu stanowisku lub z wykorzystaniem sprzętu lub systemów firmy

Inwestowanie w akcje firm notowanych na dużych giełdach publicznych, które 
zostały nabyte w ramach transakcji między niepowiązanymi stronami, 
zazwyczaj nie stanowi konfliktu. Jeżeli masz pytania dotyczące tego, czy dana 
sytuacja stanowi konflikt interesów, skontaktuj się z działem prawnym lub 
firmowym działem kontroli. 

16
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Dostawca zasugerował spotkanie w luksusowym kurorcie w celu 
omówienia naszej umowy i zaproponował, że zapłaci za moją 
podróż i pokryje wszystkie związane z nią koszty, w tym bilety na 
drogie pokazy. Czy mogę przyjąć propozycję, skoro dotyczy ona 
działalności firmy? 

Nie. Oferta dostawcy przekracza to, co zasady i wytyczne firmy 
Air Products uznają za uzasadnione i zwyczajowe. Przyjęcie 
takiej niestosownej oferty lub zapewnienie prezentów, podróży 
lub rozrywki wykraczającej poza dozwolone kwoty może zostać 
uznane za korupcję i łapówkę w celu wywarcia wpływu na decyzję 
biznesową. Przepisy prawa oraz zasady firmy Air Products zabraniają 
takich transakcji.

Otrzymywanie lub 
dawanie prezentów 
podczas kontaktów 
biznesowych
Dawanie i otrzymywanie posiłków lub 
niedrogiej rozrywki podczas 
kontaktów biznesowych jest uważane 
za normalne i zwyczajowe. Wymiana 
prezentów o dużej wartości lub 
dawanie albo otrzymywanie drogiej 
lub niestosownej rozrywki jest 
nieetyczne i może być nielegalne. 
Może być także destrukcyjne dla 
reputacji Twojej oraz firmy Air 
Products. 

W stosunkach biznesowych żaden 
pracownik nie powinien dawać ani 
przyjmować niczego, czego wartość 
może wydawać się zdolna wpłynąć na 
decyzję biznesową lub co może 
wyglądać na łapówkę lub zapłatę. 
Dawanie lub przyjmowanie gotówki 
jest niezgodne z zasadami firmy,  
z wyjątkiem konkretnych, ściśle 
określonych okoliczności. Stosowne 
jest przyjmowanie rozsądnych  
i stosownych posiłków lub rozrywki 
podczas kontaktów biznesowych  
i zachęcamy do wymiany podobnych 
grzeczności w celu podtrzymania 
stosunków. Jednak dawanie lub 
otrzymywanie rozrywki lub 
prezentów, które są niestosowne lub 
wykraczają poza aktualne zasady, 

normy i wytyczne firmy jest 
nieetyczne. Podobnie, pracownicy 
powinni unikać nawet niewielkich 
wymian, jeżeli wiedzą lub 
podejrzewają, że są one niezgodne  
z zasadami drugiej strony. 

Firma wyznacza ograniczenia 
dotyczące wartości grzecznościowych 
prezentów, które pracownik może dać 
lub przyjąć. Jesteśmy zobowiązani znać 
te ograniczenia. Jeżeli chcesz zapytać, 
czy dany prezent lub rozrywka jest 
zbyt kosztowna lub niestosowna, 
zapoznaj się z odpowiednimi zasadami 
firm i poproś swojego przełożonego 
lub kierownika, dział kontroli lub 
dyrektora ds. zarządzania ryzykiem  
o poradę. 

Ponieważ istnieją bardzo szczegółowe 
przepisy i regulacje dotyczące 
kontaktów z urzędnikami, dawanie 
prezentów w takich sytuacjach może 
być nielegalne. Przedstawicielom 
instytucji rządowych nie wolno 
przekazywać żadnych prezentów bez 
uzyskania zgody bezpośredniego 
przełożonego i przedstawiciela pionu 
prawnego.
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Czy wiesz, że...?
Koszty podróży i rozrywki: Firma Air 
Products dba o dobre stosunki  
z klientami i instytucjami rządowymi 
wszędzie, gdzie prowadzimy 
działalność. Musimy jednak zachować 
ostrożność organizując i ponosząc 
koszty podróży, rozrywki, inspekcji 
placówek i podobnych działań. Każda 
podróż musi posiadać uzasadniony 
cel biznesowy i powinna być 
zweryfikowana i zatwierdzona  
z wyprzedzeniem przez pion prawny. 
Czas trwania każdej podróży 
powinien być ograniczony do czasu, 
który z punktu widzenia zdrowego 
rozsądku jest potrzebny do realizacji 
zatwierdzonego celu biznesowego. 
Firma Air Products nie pokrywa 
wydatków związanych z wizytami 
innymi niż służbowe, wycieczkami 
fakultatywnymi, zwiedzaniem 
lub wystawną rozrywką. Nie 
przekazujemy również prezentów bez 

wcześniejszej weryfikacji i zezwolenia.

Incydenty
Odwiedź witrynę www.
airproducts.com/integrityline, 
aby uzyskać lokalne numery 
obsługi zgłoszeń oraz 
instrukcje.

Zgłoś przez Internet  
w witrynie www.airproducts.
com/integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Kontakty ze 
społeczeństwem

Zaangażowanie 
społeczne 
Firma Air Products szczyci się długą 
tradycją wspierania i pomagania 
społecznościom, w których działamy  
i w których nasi pracownicy i ich 
rodziny żyją i pracują. Firma organizuje 
i sponsoruje akcje społeczne  
i edukacyjne. Pracownicy z naszych 
zakładów lokalnych współpracują  
z mieszkańcami i organizacjami  
w swoich obszarach w celu 
podniesienia jakości życia społeczności 
i usprawnienia naszej działalności. 
Pracownicy powinni jednak zawsze 
stosować się do zasad firmy Air 
Products podczas wykorzystywania 
funduszy firmy na działania  
i wydarzenia dla lokalnych 
społeczności. Ponadto, w niektórych 
sytuacjach i/lub regionach obowiązuje 
zasada zakazu organizowania zbiórek, 
która zabrania pracownikom zbierania 
funduszy lub organizowania 
wydarzeń. Dział relacji społecznych, 
komunikacji lub kadr może 
odpowiedzieć pracownikom na 
pytania na ten temat. 

W niektórych regionach udział 
pracowników w normalnych 
godzinach pracy jest uzależniony od 
zgody lokalnego kierownika. 
Dołączenie do akcji skierowanej do 
społeczności jest zazwyczaj kwestią 
wyboru. Żaden pracownik nie 
powinien czuć się zmuszony do 
udziału w wydarzeniu firmy Air 
Products skierowanym do społeczności 
ani do udziału w zbiórce 
organizowanej  przez firmę. Udział 
pracownika w godzinach pracy zależy 
od decyzji jego kierownika.

Zaangażowanie 
polityczne, lobbing, 
prezenty i dotacje
Jedną z kluczowych wartości firmy Air 
Products jest rozsądna troska o innych, 
o lokalne społeczności i o środowisko 
na całym świecie. Firma Air Products 
zachęca pracowników, kierowników  
i dyrektorów do udziału w życiu 
społeczności i pełnego uczestnictwa  
w lokalnej, krajowej i międzynarodowej 
polityce. Firma Air Products i jej 
pracownicy są jednak w tej kwestii 
zobowiązani do postępowania zgodnie 
z przepisami prawa regulującymi 
udział w życiu politycznym, w tym 
dotacji, lobbingu i przekazywania 
prezentów. W niektórych krajach 
polityczne dotacje, lobbing i dawanie 
prezentów są zabronione. 

Nie możemy prowadzić lobbingu, 
dawać prezentów lub w inny sposób 
próbować wpływać na działania 
instytucji rządowych dotyczące 
przepisów lub inne decyzje polityczne 
związane z działalnością firmy bez 
zezwolenia działu prawnego i/lub 
działu komunikacji. Koordynacja 
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naszych działań w zakresie lobbingu 
jest bardzo ważna. Często pracodawcy 
i pracownicy, którzy prowadzą lobbing, 
muszą rejestrować się, podobnie jak 
podmioty zewnętrzne zatrudnione 
przez firmę do wykonywania działań 
lobbujących lub nawiązywania 
kontaktów związanych z lobbingiem. 
Zasadą firmy Air Products jest także 
zgodność ze wszystkimi przepisami 
prawa dotyczącymi dotacji 
politycznych. Z zasady firma Air 
Products and Chemicals, Inc., jako 
osoba prawna, nie przekazuje 
firmowych dotacji kandydatom  
w żadnym kraju lub regionie, nawet 
tam, gdzie zezwalają na to przepisy 
prawa. Pracownicy mają prawo 
przekazywać osobiste dotacje partii 
lub kandydatowi we własnym 
imieniu, ale nie wolno im przekazywać 
funduszy firmy, w tym niewielkiej 
gotówki, własności lub usług, żadnej 
partii politycznej, komitetowi lub 
osobie pełniącej funkcję publiczną. 
Niedozwolone jest zabieganie o zwrot 
tego typu kosztów. Niniejsza zasada 
nie blokuje możliwości działania, gdzie 
jest to zgodne z prawem, organizacji 
Political Action Committee („PAC”). Air 
Products Political Alliance (PAC), to 
inna osoba prawna niż Air Products 
and Chemicals, Inc., która przekazuje 
dotacje kandydatom do władz 
federalnych i stanowych w Stanach 
Zjednoczonych, którzy wspierają 
interesy firmy.

Komunikacja ze 
społeczeństwem
Szczególne znaczenie dla zewnętrznej 
komunikacji ma jej precyzja i spójność 
oraz zgodność z zasadami poufności, 
odnośnymi przepisami prawa, ochroną 
danych prywatnych lub wrażliwych. 
Zewnętrzna komunikacja adresowana 
do klientów, dziennikarzy, analityków 
finansowych i inwestorów, blogerów, 
uczestników witryn społecznościowych 
i profesjonalnych, naszych 
społeczności, naszych kolegów  
z branży oraz inne osoby należące do 
grup zewnętrznych powinna zawierać 
te zasady. Publikowane informacje 
mają duży wpływ na reputację firmy 
Air Products oraz poważne 
konsekwencje biznesowe i prawne. 
Wszyscy musimy zachowywać 
ostrożność podczas przekazywania 
informacji poza firmę.

Swoboda komunikacji elektronicznej 
w dzisiejszym świecie oznacza, że 
informacje o firmie, które pracownicy 
o dobrych intencjach w sposób 
przypadkowy publikują, czasami bez 
intencji udostępniania szerszej grupie 
odbiorców, mogą łatwo pojawić się  
w sieci i zostać znalezione drogą 
wyszukiwania w Internecie. Aby 
upewnić się, że zewnętrzny komunikat 
jest zgodny z aktualnymi zasadami  
i normami, firma Air Products zaleca 
stosowanie weryfikacji wewnętrznej. 

Jeżeli zwróci się do Ciebie 
przedstawiciel mediów lub chcesz 
opublikować informację o swojej 
pracy, skontaktuj się z działem 

komunikacji, aby uzyskać pomoc. Jeżeli 
skontaktuje się z Tobą inwestor lub 
analityk, skontaktuj się z działem 
relacji z inwestorami. Publikacje 
techniczne powinny posiadać ogólne 
zezwolenie kierownika lub 
przełożonego i, w niektórych 
przypadkach, weryfikację działu 
prawnego. W przypadku otrzymania 
prośby o wygłoszenie prezentacji na 
zewnątrz, skontaktuj się  
z przełożonym, który może 
zdecydować o dokonaniu sprawdzenia 
przez dział komunikacji lub pion 
prawny. Te działania weryfikacyjne 
mają za zadanie chronić Ciebie i firmę 
przed niezamierzonymi 
konsekwencjami i zapewnić 
zachowanie spójnego i profesjonalnego 
wizerunku firmy Air Products. Jeżeli 
kontaktujesz się z mediami lub 
publikujesz informacje o swoich 
działaniach niezwiązanych z pracą, 
poinformuj, że podajesz swoją opinię, 
która nie musi pokrywać się z opinią 
firmy Air Products. Należy zachować 
także ostrożność, by nie ujawnić 
danych wrażliwych. 

Incydenty
Odwiedź witrynę www.
airproducts.com/integrityline, 
aby uzyskać lokalne numery 
obsługi zgłoszeń oraz 
instrukcje.

Zgłoś przez Internet  
w witrynie www.airproducts.
com/integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Napotkałem w internetowym serwisie społecznościowym dla biznesu 
posty z opiniami dotyczącymi wyników finansowych firmy Air 
Products. Opinie te zawierają wiele błędów dotyczących faktów oraz 
nieprawidłowe założenia dotyczące zarządzania. Czy należy poprawić 
te błędy i odpowiedzieć bardziej pozytywnym komentarzem?

Nie. Nie należy odpowiadać ani publikować poprawek lub innych 
opinii, nie będąc upoważnionym rzecznikiem firmy Air Products. 
Oryginalne posty mogą stanowić naruszenie zasad korzystania  
z serwisów społecznościowych firmy Air Products, jeżeli ich autorem 
jest pracownik, który nie został upoważniony do wypowiedzi  
w imieniu firmy Air Products. Witrynę należy przekazać do 
sprawdzenia do działu komunikacji. Organizacja określi, czy należy 
zareagować i jakie kroki należy podjąć.

Korzystanie 
z serwisów 
społecznościowych
Swoboda i prędkość elektronicznej 
komunikacji zwiększa  się  
i pracownicy powinni zachować 
szczególną ostrożność podczas 
korzystania z tych narzędzi w pracy  
i poza nią. Serwisy społecznościowe  
i inne elektroniczne fora, osobiste  
i profesjonalne, cieszą się dużą 
popularnością. Informację można 
łatwo przekazać szerokiej grupie 
odbiorców, wykonując zaledwie kilka 
kliknięć. Musimy jednak uważać, by 
treści udostępniane przez nas  
w serwisach społecznościowych nie 
stanowiły naruszenia żadnych zasad  
i norm firmy Air Products, które 
zostały sformułowane w celu ochrony 
bezpieczeństwa naszych informacji  
i reputacji firmy lub prywatności 
pracowników, klientów lub partnerów.

Dane firmy, nawet przeznaczone do 
użytku służbowego, powinny być 
publikowane tylko przez 
upoważnionych rzeczników firmy Air 
Products po dokonaniu weryfikacji 
przez dział komunikacji.

Podobnie, jeżeli korzystasz  
z profesjonalnych serwisów 
społecznościowych, pamiętaj, by nie 
ujawniać wrażliwych, prywatnych, 
własnościowych lub poufnych 
informacji w ramach swojego 
życiorysu, CV, profilu zawodowego, 
korespondencji lub innych 
komunikatów.
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Podczas spotkania zrzeszenia branżowego przedstawiciel jednego  
z naszych konkurentów zaproponował mi wspólną budowę zakładu 
produkcyjnego w regionie, w którym obydwie firmy potrzebują 
większej produkcji. Każdy mógłby na tym zyskać. Czy należy 
kontynuować rozmowy na ten temat? 

Nie możesz podjąć takiej decyzji samodzielnej. Legalność takiej 
wspólnej produkcji to kwestia, która wymaga dokładnego 
przemyślenia. Skontaktuj się z działem prawnym, który przeanalizuje 
z Tobą tę sprawę.

Kontakty z naszą 
branżą
Przepisy 
antymonopolowe i o 
ochronie konkurencji 
Oczekujemy od naszych pracowników 
stosowania się do „litery i ducha” 
przepisów antymonopolowych  
w Stanach Zjednoczonych oraz 
przepisów o ochronie konkurencji 
innych krajów lub grup krajów, w 
których prawa te dotyczą naszej 
działalności. Oznacza to stosowanie się 
do przepisów w wyraźnie określonych 
sytuacjach oraz do zamysłów 
ustawodawcy, jeżeli sytuacje są 
bardziej złożone i niejednoznaczne. 
Jeżeli pracownik kiedykolwiek nie 
będzie miał pewności, czy dane 
działanie będzie naruszeniem prawa, 
powinien skonsultować się z działem 
prawnym. Firma Air Products 
zawdzięcza sukces zaletom swoich 
produktów i usług w wolnej i otwartej 
konkurencji. Żaden pracownik nie 
powinien zakładać, że zysk wymaga 

działań niezgodnych z prawem lub 
uzasadnia je. 

Rynkowa konkurencja to fundament 
zdrowej gospodarki, a przepisy 
antymonopolowe i o ochronie 
konkurencji chronią wolny rynek. 
Zazwyczaj przepisy antymonopolowe 
i o ochronie konsumentów zakazują 
umów lub działań, które mogą 
ograniczać handel lub konkurencję. 
Niektóre z tych przepisów stanowią, 
że określone umowy i porozumienia 
pomiędzy konkurentami są w istocie 
bezprawne. Oznacza to, że są one 
zabronione wprost i nie można ich 
obronić ani usprawiedliwić w żaden 
sposób. Niezależnie od tego, czy dane 
porozumienie lub umowa negatywnie 
wpływa na konkurencję, zakłada się 
jej nielegalność. Przykłady naruszeń 

per se obejmują umowy między 
konkurentami, które przewidują:  
1) ustalanie lub regulację cen lub 
warunków, 2) bojkotowanie 
konkretnych dostawców lub klientów, 
3) przydzielanie produktów, terytoriów 
lub rynków, albo 4) ograniczanie 
produkcji lub sprzedaży produktów. 

Przepisy antymonopolowe i o ochronie 
konkurencji są złożone i trudne  
w interpretacji, a także obejmują 
szeroki zakres działań firm. Naruszenia 
ich mogą grozić poważnymi 
konsekwencjami cywilnymi i karnymi. 
Nawet domniemanie naruszenia może 
być szkodliwe dla firmy i zakłócać jej 
działalność. Pracownicy, którzy z racji 
funkcji mają wpływ na handlowe 
działania firmy, muszą postępować  
z niezwykłą ostrożnością.
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Znajoma przedstawicielka konkurencji zasugerowała, że w danym 
regionie tracimy na nieracjonalnie niskich marżach. Powiedziała, 
że moglibyśmy ułatwić sobie życie, ustalając, kto będzie 
współpracował z każdym z dużych klientów w tym regionie. W jaki 
sposób należy odpowiedzieć?

Tego rodzaju umowa byłaby nielegalna, żeby nie wspominać o 
tym, że byłaby też nieetyczna, a jej konsekwencje prawne mogłyby 
być bardzo poważne. Należy wyraźnie odrzucić rozważanie tego 
typu propozycji. Trzeba uniknąć sytuacji, w której ktoś mógłby 
zasugerować, że choć nie padło słowo „tak” późniejsze działania 
można uznać za zgodę. Zdarzenie należy zgłosić do działu prawnego.

Relacje z konkurencją 
Kontakt z konkurencją może służyć 
realizacji uzasadnionych celów 
biznesowych, takich jak spotkania  
i działania stowarzyszeń branżowych 
lub omawianie wspólnych 
przedsięwzięć biznesowych lub 
badawczych. W niektórych 
przypadkach zawieramy  
z konkurentami transakcje kupna i/lub 
sprzedaży, więc należy zachowywać 
odpowiednie procedury biznesowe. 
Pracownicy powinni jednak zachować 
ostrożność podczas kontaktów  
z konkurentami, ponieważ niektóre 
informacje nie powinny być 
swobodnie wymieniane. Jeżeli masz 
wątpliwości, czy transakcja lub 
działanie jest zgodne z zasadami firmy 
lub jeżeli rozważasz wspólne 
przedsięwzięcie biznesowe lub 
badawcze tego typu, skonsultuj się  
z działem prawnym, aby uzyskać 
pomoc. 

Właściwe sposoby 
uzyskiwania informacji 
o konkurencji 
Badania rynku – próby 
przeanalizowania i przewidzenia 
produktów, planów i strategii 
konkurentów – to element dobrej 
działalności. Te informacje można 
zbierać z wielu legalnych źródeł, ale 
istnieją jasne ograniczenia. 
Nieprawidłowe przejęcie lub 
wykorzystywanie informacji poufnych 
dotyczących konkurentów może mieć 
poważne konsekwencje prawne  
i biznesowe. Na przykład, przepisy 
prawa w wielu krajach przewidują 
surowe kary dla osób lub organizacji, 
które w nieprawidłowy sposób 
pozyskują lub ujawniają tajemnice 
handlowe. 
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Przepisy zakazujące 
bojkotów
Niektóre rządy odmawiają współpracy 
z rządami innych krajów lub ich 
firmami. Prowadzą bojkot danego 
kraju i próbują skłonić innych do tego 
samego. Rządy te próbują wzmocnić 
swój bojkot, zachęcając klientów  
i dostawców, by także odmawiali 
prowadzenia interesów z danym 
krajem. Kraj organizujący bojkot 
próbuje wywierać na krajach 
zewnętrznych presję, twierdząc, że 
dołączenie do bojkotu danego kraju 
jest warunkiem prowadzenia 
interesów. W Stanach Zjednoczonych 
obowiązują prawa i regulacje, które 
uniemożliwiają amerykańskim 
firmom i ich krajowym spółkom 
zależnym udział w bojkotach,  
w których rząd Stanów Zjednoczonych 
nie bierze udziału. Prawa te także 
zobowiązują firmy do informowania 
agencji rządowych USA o otrzymaniu 
pisemnego lub ustnego wezwania do 
udziału lub poparcia takich bojkotów. 
Oprócz tego, niektóre przepisy lokalne 

Przepisy międzynarodowe

dotyczące handlu międzynarodowego 
mają charakter eksterytorialny. 
Oznacza to, że kraj może egzekwować 
przepisy swojego prawa poza 
granicami. Dlatego, jeżeli firma Air 
Products naruszy przepisy zakazujące 
bojkotów danego kraju, może zostać 
pociągnięta do odpowiedzialności. 
Zawsze należy konsultować się  
z działem prawnym w razie braku 
pewności w kwestii stosowania 
przepisów międzynarodowych do 
konkretnej sytuacji. Naruszenia 
przepisów grożą konsekwencjami 
karnymi i cywilnymi oraz utratą 
korzyści podatkowych. 

Przepisy dotyczące 
importu i eksportu
Światowe przepisy dotyczące importu 
i eksportu wymagają dokładnej 
klasyfikacji, wyceny, określenia 
licencji, kontroli użytkownika/

Właśnie wygrałem przetarg na dostawy dla firmy Air Products, ale 
projekt umowy zawiera postanowienia, na mocy których musimy 
się zgodzić, by w ramach realizacji kontraktu nie korzystać  
z komponentów lub osób z danego kraju. Nie potrzebujemy żadnych 
zasobów z tego kraju, ale czy podpisanie umowy nie  byłoby 
sprzeczne z amerykańskimi przepisami zakazującymi bojkotów?

Umowa (podobnie jak każda inna) musi zostać sprawdzona przez 
dział prawny. W tym przypadku język bojkotu zawarty we wszystkich 
dokumentach musi zostać usunięty lub odpowiednio poprawiony. 
Szczegółowe zapisy nie mogą zostać zastąpione ustnym 
porozumieniem, więc należy zachować ostrożność podczas rozmów 
z klientem.

zastosowania końcowego, 
prowadzenia rejestrów, terminowego 
wypełnienia i oznaczenia towarów  
i technologii transportowanych przez 
granice krajów. Stany Zjednoczone  
i inne rządy mogą ograniczać, poprzez 
wymogi licencyjne, eksport, import lub 
re-eksport towarów na podstawie 
czynników, takich jak pochodzenie, 
klasyfikacja lub dwoistość natury 
wielu towarów i technologii, a także 
tożsamość klienta. Eksport i re-eksport 
do krajów objętych embargiem przez 
Stany Zjednoczone i jurysdykcje 
krajów eksportujących jest zabroniony. 
Naruszenia przepisów grożą 
konsekwencjami karnymi i cywilnymi 
oraz utratą przywilejów eksportowych 
lub importowych. 

Czy wiesz, że...?

Zmiany przepisów: Czasami 

drobne gratyfikacje są konieczne, by 

przedstawiciele instytucji niektórych 

krajów szybciej wykonywali swoje 

funkcje, takie jak wydawanie zezwoleń 

lub licencji. O ile płatności tego typu 

czasami były dozwolone w przeszłości, 

pracownicy firmy Air Products 

mają ogólny zakaz przekazywania 

gratyfikacji jakimkolwiek 

zagranicznym urzędnikom. Przed 

przekazaniem jakichkolwiek pieniędzy 

należy skonsultować się z pionem 

prawnym i kierownikiem.
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Jako amerykańska firma, Air Products 
musi stosować się do ustawy FCPA 
(Foreign Corrupt Practices Act). Ustawa 
ta zakazuje dokonywania  
i proponowania płatności na rzecz 
zagranicznych urzędników, partii 
politycznych, kandydatów na 
zagraniczne urzędy polityczne w celu 
uzyskania, zachowania lub 
prowadzenia działalności. Twierdzenie 
o nieświadomości naruszania prawa 
nie będzie stanowić obrony  
w przypadku okoliczności, które 
powinny były wzbudzić czujność. 
Płatności dokonywane przez 
pośredników, takich jak 
przedstawiciele handlowi lub 
konsultacji, jeżeli większość ludzi 
uznałaby je także za przekazywane  
w niedozwolonych celach, są również 
nielegalne. 

Oprócz zbioru niedozwolonych 
czynności, prawo wymaga także 
kontroli wewnętrznej księgowości  
i rejestrowania przez firmę wszelkich 
płatności na rzecz zagranicznych 
spółek zależnych. 

Problemy, do których odnoszą się te 
przepisy, są bardziej złożone, niż 
mogłoby się wydawać na pierwszy 
rzut oka. Na przykład, o ile 
sformułowanie „zagraniczny urzędnik” 
można rozumieć jako niemające 
zastosowania do osób zatrudnionych 
w firmach należących do 
zagranicznego rządu, z punktu 
widzenia prawa zazwyczaj będą one 
jednak „zagranicznymi urzędnikami”. 
Aby sprawa była jeszcze bardziej 
skomplikowana, przepisy przewidują 
pewne wyjątki. Z tych i innych 
powodów, pomoc działu prawnego ma 
kluczowe znaczenie w przypadku 
zawiłości spraw napotykanych  
w związku z przestrzeganiem 
wymienionych przepisów prawa. 

Inne kraje, w tym wiele większych 
państw uprzemysłowionych  
w Europie Zachodniej i Azji posiada 
lub jest w trakcie wprowadzania 
podobnych przepisów. Ostatnie 
przykłady obejmują przepisy  
w Wielkiej Brytanii i Chińskiej 
Republice Ludowej. Należy pamiętać, 

że w wielu krajach mogą mieć 
zastosowanie jednocześnie przepisy 
międzynarodowe i krajowe – niektóre 
przepisy, takie jak amerykańska 
ustawa FCPA (Foreign Corrupt 
Practices Act) i brytyjska ustawa 
Bribery Act 2010, mają charakter 
eksterytorialny. Oznacza to, że ich 
zasięg wykracza poza granice krajów  
i obejmuje akty łapówkarstwa 
popełnione poza na innych 
kontynentach. Wiele tego typu 
przepisów stosuje szeroką definicję 
pojęć „funkcjonariusz publiczny”  
i „praktyka korupcyjna” i stanowi, że 
miejscowy zwyczaj lub praktyka, jeżeli 
nosi znamiona korupcji lub 
łapówkarstwa, musi zostać odrzucona. 
Przepisy prawa zawsze mają 
pierwszeństwo. Nie możemy 
poświęcić naszej uczciwości, nawet za 
cenę zysku lub łatwej działalności. 

Przykładowo, brytyjska ustawa 
Bribery Act 2010 zawiera dwie 
kategorie przestępstw: proponowanie, 
obiecywanie lub udzielanie korzyści 
oraz żądanie, wyrażanie zgody  

Odpowiadam za uzyskanie pozwolenia na budowę projektu w kraju rozwijającym się, w którym firma 
Air Products podpisała umowę. Jeden z lokalnych podwykonawców poinformował mnie, że zwyczajową 
praktyką biznesową w regionie jest zapłacenie przedstawicielowi urzędu wydającego pozwolenia 
niewielkiej opłaty dodatkowej, która przyspieszy procedurę, a jeśli tego nie zrobię, procedura wydłuży się i 
opóźni cały harmonogram. Co należy zrobić?

Skonsultuj się z pionem prawnym. Niezależnie od wysokości opłaty lub powszechności tego typu wymian 
w lokalnej praktyce biznesowej, takie opłaty mogą zostać uznane w świetle niektórych przepisów za 
łapówki. Wiele krajów, w który działa firma Air Products posiada przepisy dotyczące przeciwdziałania 
łapówkom i korupcji, które mają charakter eksterytorialny. Oznacza to, że prawo obowiązuje nawet, jeżeli 
transakcja odbywa się poza granicami kraju egzekwującego prawo. W żadnym wypadku nie możemy brać 
udziału w transakcjach, które mogłyby zostać uznane za łapówkarstwo lub korupcję, nawet jeżeli odmowa 
może opóźnić realizację naszych planów lub obniżyć zysk.

Globalne praktyki dotyczące walki z łapówkami 
i korupcją
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i przyjmowanie korzyści  
w transakcjach z udziałem 
funkcjonariuszy publicznych lub 
podmiotów prywatnych. Sama ustawa 
jest jednak złożona, a konsekwencje 
prawne mogą być bardzo poważne,  
z więzieniem i nieograniczoną 
grzywną włącznie. Zgodnie z ustawą 
wszystkie firmy mają obowiązek nie 
tylko odmówić udziału  
w łapówkarstwie lub innych 
nieetycznych praktykach w celu 
uzyskania preferencyjnych warunków, 
ale także mają odpowiednie środki, by 
zapobiegać korupcji i łapówkarstwo.  
W odróżnieniu od amerykańskiej 
ustawy FCPA (Foreign Corrupt 
Practices Act), brytyjska ustawa 
Bribery Act 2010 nie zezwala na 
płacenie drobnych gratyfikacji, które 
czasami są niezbędne, by zachęcić 
funkcjonariuszy publicznych  
w niektórych krajach do wykonywania 
swoich obowiązków, takich jak 
wydawanie pozwoleń i licencji. O ile  
w przeszłości takie płatności były  
w niektórych przypadkach dozwolone, 
pracownicy firmy Air Products  

i innych powiązanych z nią 
podmiotów nie mogą przekazywać 
drobnych gratyfikacji żadnym 
zagranicznym urzędnikom,  
z wyłączaniem sytuacji wyjątkowych, 
po uzyskaniu wcześniejszej zgody 
działu prawnego.

W niektórych okolicznościach firma Air 
Products może zostać uznana za winną 
łapówkarstwa w wyniku czynów 
popełnionych przez inne podmioty lub 
„powiązane podmioty” działające w jej 
imieniu. Powiązane podmioty to 
między innymi partnerzy joint venture, 
przedstawiciele, dystrybutorzy, 
pracownicy zewnętrznych 
usługodawców lub podwykonawcy, 
który wykonują usługi w naszym 
imieniu. To ważne, by pracownicy 
firmy Air Products zachowali czujność 
wobec wszelkich podejrzanych 
zachowań lub wydarzeń i zgłaszali je 
do działu oceny ryzyka, działu 
prawnemu lub swojemu kierownikowi.  

Jako pracownik firmy Air Products, 
musisz zawsze znać obowiązujące 
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zasady globalnej konkurencji i handlu 
międzynarodowego. Możesz również 
zostać zobowiązany do przedstawienia 
certyfikatów etycznego postępowania, 
obycia szkolenia dotyczącego 
zajmowanego stanowiska lub 
wykonania określonych czynności  
w celu rozproszenia wszelkich 
podejrzeń dotyczących korupcji lub 
niesprawiedliwości. Twój kierownik, 
przełożony lub dział prawny może 
udzielić Ci pomocy w razie niejasności 
dotyczących dowolnej sytuacji. Nigdy 
nie należy powstrzymywać się 
zadawania pytań lub wyrażania 
wątpliwości dotyczących tego 
istotnego obszaru przepisów prawa.

Przed rozpoczęciem działań poza 
krajem pochodzenia należy zdobyć 
praktyczną znajomość przepisów 
prawa i zasad obowiązujących  
w krajach prowadzenia działalności.  
W razie pytań dotyczących dowolnej 
kwestii prawa międzynarodowego, 
należy skontaktować się z działem 
prawnym. 

Incydenty
Odwiedź witrynę www.
airproducts.com/integrityline, 
aby uzyskać lokalne numery 
obsługi zgłoszeń oraz 
instrukcje.

Zgłoś przez Internet  
w witrynie www.airproducts.
com/integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline
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Księgowość finansowa  
i przejrzystość sprawozdań

Uczciwa i dokładna księgowość jest 
podstawą naszej reputacji. Nasze 
reguły dotyczące księgowości  
i sprawozdawczości są zgodne  
z przepisami prawa Stanów 
Zjednoczonych. Firma Air Products to 
globalne przedsiębiorstwo, które 
posiada oddziały w ponad 40 krajach. 
W związku z tym, jej księgowość  
i sprawozdawczość podlega także 
lokalnym wymogom ustawowym. 
Przepisy prawa Stanów Zjednoczonych, 
przepisy lokalne oraz zasady firmy Air 
Products wymagają uczciwej  
i dokładnej sprawozdawczości 
finansowej. 

Uczciwa sprawozdawczość oznacza, że 
wszystkie dokumenty przekazywane 
są w sposób pełny, sprawiedliwy, 
dokładny, terminowy i zrozumiały. 
Firma Air Products przesyła pełne 
sprawozdania finansowe Komisji 
Papierów Wartościowych i Giełdy USA 
i przedstawia podsumowania  
w innych publicznych oświadczeniach 

i komunikatach. Jest istotne, by 
oświadczenia te były precyzyjne  
i zgodne z prawdą, by umożliwiały nam 
spełnianie wymagań przepisów prawa  
i oczekiwań inwestorów. 

Precyzyjne sprawozdania pomagają 
nam również podejmować dobre 
decyzje dotyczące naszych 
przedsięwzięć i operacji. Dlatego zależy 
od nich także długotrwały sukces naszej 
firmy. 

Pracownicy zobowiązani są dokładnie 
przygotowywać wszystkie rejestry 
biznesowe (konta, faktury, 
sprawozdania z kosztów podróży  
i rozrywki, listy płac, sprawozdania  
i księgi) i rejestrować wszystkie 
transakcje finansowe z zachowaniem 
odpowiednich terminów. Transakcje 
finansowe należy rejestrować zgodnie  
z zasadami i normami firmy Air 
Products w zakresie finansów oraz 
odpowiednimi lokalnymi przepisami  
i zasadami księgowości. 

Moja szefowa poprosiła mnie o zmianę kilku liczb, aby nasze wyniki 
za ten kwartał wyglądały lepiej, a następnie o dokonanie poprawek 
w przyszłym kwartale. Zasugerowała, że moja praca może być 
zagrożona, jeżeli nie tego nie zrobię. Czuję, że to niewłaściwe, ale 
boję się. Co należy zrobić?

Zrób właściwą rzecz – precyzyjne i terminowe sprawozdania są 
prawnie wymagane przez prawo. Groźby dotyczące zatrudnienia 
lub próby zastraszenia pracowników, by postępowali nieetycznie nie 
będą tolerowane. Należy zgłosić rozmowę przełożonemu kierownika 
lub zadzwonić na linię IntegrityLine.
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Odpowiedzialność 
zarządu i klauzule 
wyłączeń

Kodeks Postępowania został przyjęty 
przez zarząd i tylko zarząd może 
zatwierdzać poprawki do niniejszego 
kodeksu. W rzadkich okolicznościach 
dyrektor ds. zgodności może 
zdecydować o uchyleniu części 
Kodeksu Postępowania. Wszelkie 
uchylenia niniejszego Kodeksu 
obowiązujące dyrektorów (zgodnie  
z postanowieniami zarządu) firmy 
mogą być wprowadzane przez Komisję 
Zarządu ds. Ładu Korporacyjnego. 
Wszelkie powyższe odstępstwa będą 
niezwłocznie ujawniane 
akcjonariuszom firmy.

Oto kilka innych wymagań:

• Wpisy w naszych księgach muszą być poparte szczegółową dokumentacją 

• Należy unikać fałszywych lub celowo mylących wpisów, w tym numerów, 
kategorii, czasu lub innych szczegółów. 

• Fundusze i konta firmy należy obsługiwać zgodnie ze standardowymi 
praktykami, które obejmują terminowe rozliczanie kont. 

• Kont i funduszy należy używać tylko do celów, które zostały w sposób pełny  
i precyzyjny opisane w dokumentacji 

Incydenty
Odwiedź witrynę www.
airproducts.com/integrityline, 
aby uzyskać lokalne numery 
obsługi zgłoszeń oraz 
instrukcje.

Zgłoś przez Internet w 
witrynie www.airproducts.
com/integrityonline

www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityline
www.airproducts.com/integrityonline
www.airproducts.com/integrityonline


Firma Air Products dysponuje narzędziami umożliwiającymi zgłaszanie 
naruszeń lub podejrzeń dotyczących naruszeń Kodeksu Postępowania 
oraz wyrażania wątpliwości. Przepisy prawa w niektórych krajach 
określają lub ograniczają procedurę, narzędzia i/lub dopuszczalne 
kategorie zgłoszeń dotyczących naruszeń Kodeksu Postępowania. 
Prosimy o korzystanie z dostępnych narzędzi w sposób zgodny  
z lokalnymi przepisami. 

Lista danych kontaktowych jest dostępna pod adresem  
www.airproducts.com/codeofconduct.

Internetowa obsługa zgłoszeń jest dostępna pod adresem  
www.airproducts.com/integrityonline.

Instrukcje dotyczące zgłoszeń telefonicznych zostały zawarte pod 
adresem www.airproducts.com/integrityline.

W celu uzyskania dalszych 
informacji prosimy o kontakt:

Siedziba firmy 

Air Products and Chemicals, Inc.
7201 Hamilton Blvd.
Allentown, PA 18195-1501
Tel.: 610-481-4911
Faks: 610-481-5900

Główne biura regionalne 

Air Products PLC
Hersham Place Technology Park
Molesey Road
Hersham
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RZ
Wielka Brytania
Tel.: +44-1932-249200
Faks: +44-1932-249565

Air Products Chemicals Europe B.V.
Kanaalweg 15, Box 3193
3502 GD Utrecht
Holandia
Tel.: +31-30-2857100
Faks: +31-30-2857111

tell me more
airproducts.com

© Air Products and Chemicals, Inc., 2017 (38976) 900-12-010-PL-May17

Air Products Asia, Inc.
2503-5, 25/F
148 Electric Road, North Point
Hong Kong
Tel.: +852-2527-1922
Faks: +852-2527-1827

Air Products Asia, Inc.
2 International Business Park
#03-32 The Strategy
Singapur 609930
Tel.: +65-6494-2240
Faks: +65-6334-1005

Air Products and Chemicals (China)
Investment Co. Ltd.
East Wing, Floor 1
Building #88, Lane 887
Zu Chongzhi Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Shanghai, 201203
Chiny
Tel.: +86-21-38962000
Faks: +86-21-50805555

http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com

