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Szanowni Współpracownicy, 

fundamentem sukcesu osiągniętego przez Pall jest rzetelność 
i zaangażowanie w pracę według najwyższych standardów etycznych. 
To, jak prowadzimy naszą działalność i traktujemy innych – naszych 
współpracowników, klientów, dostawców i społeczności – ma wpływ na 
sposób, w jaki postrzega nas świat. Każda osoba zatrudniona w spółce 
i każda spółka działająca w ramach międzynarodowej organizacji musi 
stale kierować się w swojej pracy zasadami etycznego zachowania. 

Pall rozwinęła swoją działalność postępując według prostego hasła, 
które już teraz przynosi rezultaty: „Dokonywanie właściwych wyborów”. 
Program zachowania zgodności i etyki bazuje na tym założeniu oraz na 
następujących kluczowych wartościach:

• „Klienci przede wszystkim” to nie tylko slogan; to sposób, w jaki 
naprawdę ich traktujemy.  

• Staramy się być jak najbardziej elastyczni, aby sprostać potrzebom 
klientów, zanim inni to zrobią.

• Wszystkie nasze relacje z zainteresowanymi stronami opierają się na 
wzajemnym szacunku.

• Sukces Pall Corporation jest uzależniony od kultury 
odpowiedzialności osobistej i zawodowej. 

• Bezwzględna rzetelność jest podstawą naszej spółki oraz KLUCZOWĄ 
zasadą, według której prowadzimy działalność. 

Niniejszy Kodeks postępowania skupia się na sposobie zapewnienia 
tych kluczowych wartości i podkreśla istotność wzajemnego 
szacunku, odpowiedzialności osobistej i zawodowej oraz zachowania 
bezwzględnej rzetelności. 

Kodeks nie jest wyczerpującą listą dobrych i złych przykładów, zawiera 
on kluczowe informacje dotyczące oczekiwanych zachowań, naszej 
polityki oraz przepisów prawa, którym podlega nasza działalność. 
W połączeniu ze standardową Umową z pracownikiem Pall lub 
Umowami o pracę, Podręcznikiem pracownika Pall, a także innymi 
politykami oraz procedurami Spółki stanowi on podstawę wszystkich 
decyzji oraz strategii biznesowych. Jeżeli po przeczytaniu niniejszego 
Kodeksu mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcą Państwo zasięgnąć 
porady lub uzyskać wyjaśnienie kwestii dotyczącej zachowania 
zgodności, proszę zgłosić się do swojego przełożonego lub swojego 
miejscowego dyrektora ds. zgodności bądź skontaktować się z Działem 
ds. Prawa i Zgodności pod adresem compliancequestions@pall.com. 

Z poważaniem,

Larry Kingsley 
prezes Zarządu  
i dyrektor generalny, 
Pall Corporation
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List od prezesa Zarządu i dyrektora zarządzającego Pall Corporation



Jako spółka globalna podlegamy prawodawstwu 
wszystkich krajów, jednostek federacyjnych, 
regionów i gmin, w których prowadzimy 
działalność.

Pall prowadzi interesy w wielu krajach na całym świecie. Nasi 
pracownicy są obywatelami wielu krajów i należą do różnych grup 
kulturowych. Jako spółka globalna podlegamy prawodawstwu 
wszystkich krajów, jednostek federacyjnych, regionów i gmin, w których 
prowadzimy działalność. Możliwe jest wystąpienie rzeczywistych 
lub pozornych sprzeczności pomiędzy przepisami prawa dwóch czy 
większej liczby krajów lub pomiędzy przepisami prawa danego kraju 
a Kodeksem postępowania. W takim przypadku należy niezwłocznie 
skontaktować się z Działem ds. Prawa i Zgodności Pall w celu uzyskania 
porady co do sposobu rozwiązania tego problemu. 

Niezastosowanie się do wymogów Kodeksu postępowania lub 
polityki Pall oraz naruszanie przepisów prawa podlega działaniom 
dyscyplinarnym z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. Ponadto 
konsekwencje nieprzestrzegania prawa są poważne i mogą obejmować 
grzywny, pozwy sądowe, utratę przywilejów dla przedsiębiorstw, jak 
również w niektórych przypadkach karę więzienia dla osób fizycznych. 
Pall zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z władzami 
porządkowymi w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przestępstwa przez obecnego lub byłego pracownika.
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Niniejszy Kodeks postępowania został przyjęty 
przez Zarząd Pall Corporation i obowiązuje na 
całym świecie.

Nazwa „Pall”, stosowana w niniejszym Kodeksie, odnosi się do wszystkich 
spółek kontrolowanych przez Pall Corporation. Kodeks obowiązuje 
wszystkich członków Zarządu, członków organów spółek, pracowników 
i przedstawicieli, w tym konsultantów i agentów. 

Za wdrażanie Kodeksu odpowiada dyrektor ds. zgodności. Odstępstwa 
od wszystkich lub części postanowień niniejszego Kodeksu 
postępowania możliwe są tylko w wyjątkowych okolicznościach 
i tylko za zgodą dyrektora ds. zgodności. W przypadku członków 
Zarządu i członków organów spółek wszelkie odstępstwa wymagają 
zatwierdzenia zarówno ze strony dyrektora ds. zgodności, jak i Zarządu 
lub Komisji Zarządu i podlegają niezwłocznemu ujawnieniu zgodnie 
z wymogami wynikającymi z przepisów i rozporządzeń.

Zakres stosowania niniejszego Kodeksu postępowania

Obowiązek przestrzegania przepisów prawa i rozporządzeń
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Od kierowników oczekuje się promowania 
kultury Pall i uczciwej, rzetelnej działalności – nie 
mogą oni nakłaniać pracowników do osiągania 
wyników poprzez podejmowanie działań stojących 
w sprzeczności z polityką Pall, jej Kodeksem 
postępowania lub przepisami prawa.

Od kierowników Pall oczekuje się przewodzenia w sposób etyczny. 
Mają oni obowiązek dawać dobry przykład, wspierać tworzenie 
środowiska otwartej i uczciwej komunikacji wolnej od obawy 
przed działaniami odwetowymi oraz podejmować szybkie działania 
w razie powzięcia wiadomości o problemach natury etycznej. Od 
kierowników oczekuje się promowania kultury Pall i uczciwej, rzetelnej 
działalności – nie mogą oni nakłaniać pracowników do osiągania 
wyników poprzez podejmowanie działań stojących w sprzeczności 
z polityką Pall, jej Kodeksem postępowania lub przepisami prawa. 
Kierownicy odpowiadają również za zatwierdzanie różnego rodzaju 
transakcji w imieniu spółki. Kierownicy w Pall lub ich przedstawiciele 
ponoszą istotną odpowiedzialność opartą na zaufaniu za dopilnowanie 
przestrzegania wymogów polityki spółki. Wyniki biznesowe nigdy nie 
mogą być ważniejsze od etycznego postępowania i przestrzegania 
polityki Pall oraz obowiązującego prawa.

Rola kierownika

Pytania i odpowiedzi 
W jaki sposób kierownik powinien postąpić, gdy pracownik  
zgłasza problem?

Jeśli pracownik zgłasza problem lub prosi o pomoc, kierownik 
powinien pozostać obiektywny i otwarty oraz powinien 
zareagować. Nie należy myśleć o zgłoszeniu jako o „złej 
wiadomości”, lecz uznać je za pozytywną oznakę zaangażowania 
pracownika we właściwe postępowanie. Należy niezwłocznie 
zgłaszać do Działu ds. Prawa i Zgodności wszelkie problemy 
związane z przestrzeganiem zasad, postępowaniem w działalności 
biznesowej bądź z rzetelnością.

Więcej informacji znajduje się w części Narzędzia do dyspozycji 
kierownika.?

http://connect.pall.net/SitePages/Compliance.aspx


Jako pracownicy Pall mają Państwo obowiązek 
reagować, gdy widzą zdarzenia mogące zaszkodzić 
spółce lub gdy podejrzewają zajście takich zdarzeń. 

Jako pracownicy Pall mają Państwo obowiązek postępować właściwie 
i dzielić się wątpliwościami, dowiedziawszy się o zdarzeniach mogących 
zaszkodzić spółce lub podejrzewając zaistnienie takich faktów. Dotyczy 
to również niezwłocznego reagowania w przypadku, gdy uważają 
Państwo w dobrej wierze, że dana sytuacja może stanowić naruszenie 
niniejszego Kodeksu, polityk spółki lub przepisów prawa. Zachęcamy 
również do reagowania, nawet jeśli dana sytuacja po prostu wydaje się 
„niewłaściwa”.

Jak najlepiej zgłaszać wątpliwości?

Należy skorzystać z najwygodniejszego kanału zgłaszania. Na przykład 
można porozmawiać ze swoim kierownikiem, przedstawicielem Działu 
Kadr lub pracownikiem Działu ds. Prawa i Zgodności. Są oni obowiązani 
wysłuchać pracowników i zapewnić im pomoc.

Jeśli uważają Państwo, że rozmowa nie rozwiązała danego problemu 
lub jeśli nie chcą Państwo rozmawiać o tym bezpośrednio ze swoim 
kierownikiem, Działem Kadr ani Działem ds. Prawa i Zgodności, 
proszę skontaktować się z Zespołem ds. Zgodności, korzystając 
z alternatywnych sposobów kontaktu. Z Zespołem ds. Zgodności mogą 
skontaktować się wszyscy pracownicy, klienci, partnerzy, udziałowcy 
i inni interesariusze, którzy chcą zgłosić wątpliwości. Wątpliwości 
można zgłaszać anonimowo, chyba że zabrania tego prawo. Zespół 
ds. Zgodności szybko odpowiada na wszystkie zapytania, zachowując 
poufność, przestrzegając obowiązków nałożonych przez prawo oraz 
działając w najlepszym interesie wszystkich zainteresowanych stron.

Można skontaktować się z Zespołem ds. Zgodności 
bezpośrednio:

e-mail: compliancequestions@pall.com

Można też zgłosić wątpliwości, korzystając z Linii 
alarmowej Pall:

online: http://alertline.pall.com 

Telefon: Lista miejscowych numerów telefonu dostępu znajduje się 
w Pall Connect lub na stronie http://alertline.pall.com. Można również 
zadzwonić do dyrektora ds. zgodności w Nowym Jorku, korzystając 
z numeru (516) 801-9844 lub 2009844 (w przypadku nawiązywania 
połączenia z numeru wewnętrznego). 4

Obowiązek zgłaszania wątpliwości przez naszych pracowników – 
Reaguj!
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Działania odwetowe są zabronione

Pall nie toleruje działań odwetowych przeciwko pracownikom, którzy 
w dobrej wierze zadają pytania lub zgłaszają niewłaściwe zachowanie. 
Fakt, że współpracownik zgłosił wątpliwości w dobrej wierze lub 
przekazał informacje w trakcie czynności wyjaśniających, nie może 
stanowić podstaw do odmówienia mu świadczeń, rozwiązania umowy, 
degradacji, zawieszenia, gróźb, nękania ani dyskryminacji. Jeśli dowolna 
osoba, niezależnie od jej stanowiska w Pall, przeprowadza działania 
odwetowe, skierowane przeciwko swojemu współpracownikowi, który 
zgodnie z prawdą i w dobrej wierze zgłosił naruszenie, Pall podejmie 
stosowne środki przeciwko wszystkim osobom dopuszczającym się 
działań odwetowych, w tym działania dyscyplinarne, które mogą nawet 
doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy. Stanie się tak nawet, 
jeśli później okaże się, że dany współpracownik mylił się, zgłaszając 
pierwotnie daną sprawę. Jednakże jeśli ktoś dokona fałszywego 
zgłoszenia, działając umyślnie lub w złej wierze, Pall zareaguje 
odpowiednio; reakcja spółki może obejmować nawet działania 
dyscyplinarne wobec takiej osoby, w tym rozwiązanie stosunku pracy.

Jeśli uważają Państwo, że Państwo lub inny pracownik stali się obiektem 
działań odwetowych z powodu zgłoszenia wątpliwości w dobrej wierze, 
należy skontaktować się z Działem ds. Prawa i Zgodności, dzwoniąc na 
Linię alarmową Pall lub do dyrektora ds. zgodności Pall w Nowym Jorku 
pod numer (516) 801-9844 lub 2009844 (w przypadku nawiązywania 
połączenia z numeru wewnętrznego).

Jak badamy Państwa wątpliwości

Pall stara się szybko i spójnie reagować na podejrzenie naruszeń polityk 
spółki lub przepisów prawa. W badanie takich przypuszczeń będą 
zaangażowane osoby na właściwych stanowiskach wewnętrznych, 
w zależności od typu problemu. Może to być Zespół ds. Prawa 
i Zgodności, Dział Kadr, Dział Audytu Wewnętrznego lub inne 
jednostki Pall. Przeprowadzając czynności wyjaśniające, Pall zachowuje 
poufność. Jeśli są Państwo zaangażowani w czynności wyjaśniające, nie 
wolno Państwu omawiać ich z nikim spoza zespołu badawczego, chyba 
że otrzymają Państwo wyraźne polecenie, by tak postąpić. W trakcie 
prowadzenia czynności wyjaśniających pracownicy mają obowiązek 
współpracować i mówić prawdę. Jeśli tego nie zrobią, mogą stać się 
obiektem działań dyscyplinarnych, z rozwiązaniem stosunku pracy 
włącznie.

Pall nie toleruje działań 
odwetowych przeciwko 
pracownikom, którzy uczciwie 
i w dobrej wierze zadają pytania 
lub zgłaszają niewłaściwe 
zachowanie.

Obowiązek zgłaszania wątpliwości (ciąg dalszy)

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Pall dotyczącej czynności 
wyjaśniających.?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Compliance%20and%20Ethics%20Issue%20Reporting%20and%20Response%20Policy.pdf


6

Obowiązek zgłaszania wątpliwości (ciąg dalszy)

Pytania i odpowiedzi 
Wiem o sytuacji, która może naruszać nasz Kodeks postępowania. Czy 
należy ją zgłosić, nawet jeśli nie mam całkowitej pewności, że jest w niej coś 
niewłaściwego?

Tak. Mają Państwo obowiązek niezwłocznie zgłaszać możliwe naruszenia. Należy 
je zgłaszać swojemu kierownikowi lub Zespołowi ds. Prawa i Zgodności lub też 
zadzwonić na Linię alarmową. Zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie 
i zbadane. Lepiej jest zgłosić sytuację, która okaże się nie stanowić problemu, niż 
zignorować możliwe naruszenie.

Jeśli nie otrzymam informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia, czy oznacza 
to, że nie jest ono badane?

Zespół ds. Prawa i Zgodności niezwłocznie zajmuje się wszystkimi sprawami, 
jednak ze względu na wymogi w zakresie poufności przekazanie Państwu 
wyników czynności wyjaśniających może nie być możliwe. Zgłoszeniom na 
wielojęzyczną Linię alarmową Pall (obsługiwaną przez podmiot zewnętrzny) lub 
zgłoszeniom dokonanym poprzez witrynę internetową Linii alarmowej przydziela 
się numer zgłoszenia, tak aby pozostali Państwo anonimowi (chyba że zabrania 
tego prawo) dla Pall, ale mogli uzyskiwać informacje o przedstawionych przez 
siebie wątpliwościach.

Jeśli ktoś poprosi mnie o współpracę przy wewnętrznych czynnościach 
wyjaśniających, to czy muszę w nich uczestniczyć?

Tak. Pracownicy Pall obowiązani są współpracować przy wewnętrznych 
czynnościach wyjaśniających. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować 
podjęciem działań dyscyplinarnych z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.

A jeśli mój kierownik poprosi mnie o zrobienie czegoś, czego wolę nie robić? 

W takiej sytuacji należy skontaktować się z Działem Kadr lub Działem ds. Prawa 
i Zgodności. 
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Sposób, w jaki prowadzimy działalność i traktujemy 
innych, ostatecznie decyduje o naszym wizerunku 
na świecie.

Podejmowanie właściwych decyzji

Od Państwa jako pracowników oczekuje się podejmowania decyzji 
zgodnych z naszymi podstawowymi wartościami, wymogami Kodeksu 
postępowania i wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa 
i rozporządzeniami, które obowiązują w każdym kraju, w którym 
prowadzimy działalność. Mają Państwo również obowiązek znać politykę 
naszej spółki i jej przestrzegać. Państwa indywidualne zaangażowanie 
we właściwe postępowanie chroni i umacnia reputację naszej firmy jako 
globalnej marki godnej zaufania. 

Stojąc przed dylematem natury etycznej mają Państwo obowiązek 
działania. Czasem właściwe postępowanie jest trudniejsze od 
niewłaściwego lub od niepodejmowania żadnego działania. 
Ignorowanie problemu jest także działaniem, które może mieć poważne 
konsekwencje. W przypadku zetknięcia się z działaniem, które stoi 
w sprzeczności z naszym Kodeksem postępowania lub podejrzenia 
takiego działania należy zawsze reagować.

Wskazówka:

Właściwy sposób postępowania w takich sytuacjach nie zawsze jest 
oczywisty. Należy skorzystać z Narzędzia do podejmowania etycznych 
decyzji znajdującego się na następnej stronie w celu wybrania 
najlepszego kierunku działania.

Podejmowanie etycznych decyzji



Not Sure?
Talk to your

manager
or Local

Compliance
Officer for
guidance

Not Sure?
Contact Pall’s Global

Compliance Department
for guidance.

The action may have
serious consequences.

Do Not Do It.

Not Sure?
Check Pall’s Compliance &
Ethics Resource Center for

more information.

The action may have
serious consequences.

Do Not Do It.

Not Sure?
Check Pall’s Compliance & Ethics
Resource Center or contact your

manager for guidance.

The action may have
serious consequences.

Do Not Do It.

Not Sure?
Talk to your manager or

Local Compliance Officer
for guidance.

The action may have
serious consequences.

Do Not Do It.

The action may have
serious consequences.

Do Not Do It.

Not Sure?
Talk to your
manager or
Pall’s Global
Compliance
Department
for guidance

Yes

No

?

Is it legal? Yes

No

?

Does this
comply with
Pall policy?

Yes

No

?

Does this
re�ect Pall’s
values and

culture?

No

Yes

?

Could this
adversely

affect company
stakeholders?

Yes

No

?
Would you

feel concerned 
if this appeared

in a news
headline?

Yes

No

?
Could this
adversely

affect Pall if all
employees

did it?

Ask
Yourself:

The decision to move forward
appears appropriate!
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Narzędzie można wykorzystać do 
podejmowania etycznych decyzji.

Narzędzie do podejmowania etycznych decyzji



Postępowanie w odniesieniu do osób

9



Dyskryminacja

Stawiamy sobie za cel zachowanie właściwej 
kultury korporacyjnej i zagwarantowanie, aby każdy 
był traktowany z poszanowaniem godności jako 
wartościowy członek zespołu Pall.

Jesteśmy dumni z naszych pracowników na całym świecie. Decyzje 
przy rekrutacji, zatrudnianiu, szkoleniu i awansowaniu pracowników 
podejmowane są bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, narodowość, 
pochodzenie, obywatelstwo, wyznanie, wiek, niepełnosprawność 
fizyczną bądź intelektualną, stan zdrowia, orientację seksualną, 
tożsamość bądź ekspresję płciową, stosunek do służby wojskowej 
obecnie lub w przeszłości i stan cywilny. Stawiamy sobie za cel 
zachowanie właściwej kultury korporacyjnej i zagwarantowanie, aby 
każdy był traktowany z poszanowaniem godności jako wartościowy 
członek zespołu Pall.

Zależy nam również na pracy z osobami z niepełnosprawnościami 
fizycznymi oraz intelektualnymi i na zapewnieniu im uzasadnionych 
ułatwień; dotyczy to również osób starających się o pracę. Zachęcamy 
pracowników niepełnosprawnych, aby dostarczyli zaświadczenia 
od swoich lekarzy z opisem wszelkich ograniczeń dotyczących 
możliwości wykonywania przez nich istotnych obowiązków na swoich 
stanowiskach.

10

Pytania i odpowiedzi 
Uważam, że mój kierownik mnie dyskryminuje. Co mam zrobić?

Wszyscy pracownicy Pall mają prawo do pracy w środowisku wolnym 
od dyskryminacji, nękania czy działań odwetowych z czyjejkolwiek 
strony. W razie doświadczania działań dyskryminacyjnych ze strony 
kierownika należy porozmawiać z kierownikiem wyższego szczebla 
lub odpowiednim przedstawicielem Działu Kadr. Można również 
skontaktować się z Linią alarmową.

Więcej informacji można znaleźć w części Polityka równych szans 
zatrudnienia w Pall.?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Equal%20Employment%20Opportunity%20Policy.pdf


Nękanie

Nękanie jakiegokolwiek rodzaju, w tym molestowanie 
seksualne, jest niezgodne z filozofią i polityką Pall.

W Pall zabronione są zachowania, wskutek których jakiegokolwiek 
pracownika czy grupę pracowników wyróżnia się w sposób negatywny 
ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, narodowość, pochodzenie, 
obywatelstwo, wyznanie, wiek, niepełnosprawność fizyczną bądź 
intelektualną, stan zdrowia, orientację seksualną, tożsamość czy 
ekspresję płciową, stosunek do służby wojskowej obecnie lub 
w przeszłości i stan cywilny. Nękanie jakiegokolwiek rodzaju, w tym 
molestowanie seksualne, jest niezgodne z filozofią i polityką Pall.

Pall dąży również do tego, aby środowisko pracy było wolne od 
wszelkiego rodzaju przemocy w miejscu pracy. Nie będziemy tolerować 
przemocy, gróźb, agresywnego bądź złośliwego zachowania ani też 
zastraszania z jakiejkolwiek strony. 
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Pytania i odpowiedzi 
Czym jest nękanie?

Nękanie może mieć charakter słowny, wizualny lub fizyczny. 
Przykłady niedozwolonych zachowań będących nękaniem to 
m. in. obelgi, żarty, stwierdzenia, notatki, pisma, wiadomości 
elektroniczne, obrazki, rysunki, gesty i innego rodzaju działania lub 
komunikaty, których odbiorcy sobie nie życzą i które opierają się na 
płci, rasie, kolorze skóry, narodowości, pochodzeniu, obywatelstwie, 
wyznaniu, wieku, niepełnosprawności fizycznej bądź intelektualnej, 
stanie zdrowia, orientacji seksualnej, tożsamości czy ekspresji 
płciowej, stosunku do służby wojskowej obecnie lub w przeszłości 
i stanie cywilnym danej osoby. 

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Pall dotyczącej zakazu 
nękania.?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Non-Harassment%20Policy.pdf


Polityka Pall dotycząca konfliktów interesów jest prosta – 
wszyscy mamy obowiązek działać w każdym momencie 
w najlepszym interesie naszej spółki. 

Przykłady konfliktu interesów mogą obejmować sytuacje, w których 
Państwo lub Państwa członkowie rodziny lub przyjaciele:

• angażują się w działania, które są konkurencyjne wobec działalności 
Pall lub mogą się takimi wydawać;

• pozwalają na to, aby na podejmowane przez Państwa decyzje 
biznesowe miały wpływ interesy własne lub członków rodziny czy też 
przyjaźnie lub gdy wydaje się, że taki wpływ istnieje;

• wykorzystują własność spółki, należące do niej informacje lub zasoby 
dla korzyści własnych lub innych osób;

• zatrudniają lub nadzorują członka rodziny lub kogoś, z kim są 
związani, lub mają bezpośredni lub pośredni związek podległości 
służbowej z taką osobą;

• są zatrudnieni w innym miejscu, co ujemnie odbija się na wydajności 
pracy lub zakłóca wykonywanie obowiązków w Pall;

• uzyskują jakiekolwiek korzyści osobiste lub finansowe ze strony 
dostawców, klientów lub konkurentów bądź spółek, które zamierzają 
prowadzić z nami interesy, lub też mają interes finansowy w takim 
podmiocie, świadczą dla niego usługi lub dla niego pracują. 

W celu ustalenia, czy istnieje konflikt interesów, który podlega 
ujawnieniu, należy zadać sobie następujące pytania:

• Czy moje zewnętrzne interesy mają wpływ lub wydają się mieć 
wpływ na moją zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji 
biznesowych?

• Czy moje zaangażowanie w tę sytuację byłoby dla mnie potencjalnie 
korzystne? Czy byłoby to potencjalnie korzystne dla kogoś z moich 
przyjaciół lub krewnych?

• Czy moje zaangażowanie w takie działanie mogłoby wpłynąć 
ujemnie na moją zdolność do wykonywania moich obowiązków?

• Czy w danej sytuacji przedkładam własne interesy nad interesy Pall?

• Gdyby dana sytuacja stała się publicznie znana, czy byłoby to dla 
mnie kłopotliwe? Czy byłoby to kłopotliwe dla Pall?

Potencjalne konflikty interesów muszą być ujawniane

Należy pamiętać, że nie wszystkie potencjalne konflikty pomiędzy 
interesami pracownika a najlepszym interesem spółki są szkodliwe czy 
też zakazane. Pewne konflikty interesów są akceptowane, jeśli zostaną 
ujawnione i zatwierdzone. Potencjalne konflikty często można rozwiązać 
w drodze otwartej, uczciwej rozmowy. Jeśli dana relacja lub transakcja 
niesie ze sobą konflikt, należy niezwłocznie skonsultować się z Działem 
ds. Prawa i Zgodności. Aby konflikt interesów można było, po jego 
przeanalizowaniu, uznać za ujawniony i zatwierdzony, dokumentacja 
dotycząca konfliktu musi być zachowana w Biurze ds. Etyki.

Należy pamiętać, że sam konflikt interesów nie musi stanowić 
naruszenia Kodeksu, ale jego nieujawnienie już jest takim naruszeniem.
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Konflikty interesów

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Pall dotyczącej konfliktów 
interesów.?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Conflicts%20of%20Interest%20Policy%20-%20Polish.pdf
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Konflikty interesów (ciąg dalszy)

Pytania i odpowiedzi 
Pall rozważa zatrudnienie spółki będącej własnością 
mojego małżonka jako dostawcy. Kontrakt z Pall byłby 
bardzo korzystny dla interesów mojego małżonka. Chcę 
zrobić wszystko, co mogę, aby pomóc mu uzyskać ten 
kontrakt. Jak mogę pomóc?

Pomaganie spółce małżonka stanowi konflikt interesów. Nie 
należy robić niczego w celu wsparcia małżonka w uzyskaniu 
kontraktu. Jeśli uczestniczą Państwo w procedurze wyboru, 
powinni Państwo powiadomić o tym swojego kierownika 
i wycofać się z udziału w niej. Nawet jeśli mają Państwo 
pewność, że mogą Państwo w sposób obiektywny przyznać 
kontrakt najlepszemu oferentowi, nie powinni Państwo brać 
udziału w postępowaniu ze względu na możliwość stworzenia 
wrażenia konfliktu interesów.

Jeden z dostawców sprzętu biurowego dla Pall 
zaproponował mi taką samą zniżkę na meble 
i wyposażenie dla mojego biura domowego, jaką 
wynegocjowała Pall. Czy to właściwy sposób 
postępowania?

Prawdopodobnie nie. Zniżka od dostawcy mogłaby zostać 
zaakceptowana tylko w przypadku, gdyby była dostępna 
dla wszystkich pracowników Pall. Jeśli zaproponowano ją 
tylko Państwu, jest to niewłaściwe. Sytuacja ta mogłaby 
być kłopotliwa z wielu punktów widzenia: jako niewłaściwy 
prezent, próba wywarcia wpływu na decyzje biznesowe Pall 
i problem wizerunkowy.

 
Przed rozpoczęciem mojej pracy w Pall wraz z przyjacielem 
założyliśmy spółkę zajmującą się rozprowadzaniem 
sprzętu do filtracji od wielu różnych producentów, w tym 
Pall. Obecnie jestem sprzedawcą w Pall, czy mogę nadal 
posiadać udziały w mojej spółce i pozwolić mojemu 
przyjacielowi na jej samodzielne prowadzenie?

Nie, taka relacja stanowiłaby znaczący konflikt interesów. 
Sprzedaż sprzętu do filtracji za pośrednictwem Państwa 
poprzedniej spółki mogłaby wiązać się z bezpośrednią 
konkurencją z interesami Pall. Mimo że byliby Państwo w tej 
spółce inwestorem nieaktywnym, możliwość wystąpienia 
konfliktu interesów jest zbyt duża i sytuacja taka byłaby 
nieuczciwa zarówno w stosunku do Państwa wspólnika, jak 
i do Pall. Należy niezwłocznie ujawnić ten konflikt interesów 
przełożonemu oraz Działowi ds. Prawa i Zgodności, a następnie 
sprzedać udziały w spółce, jeśli chcą Państwo pracować w Pall.

Joan, pełniąca funkcję przełożonej, ma za zadanie 
znalezienie odpowiedniej osoby na wolne stanowisko 
w dziale. Ponieważ jej kuzynka ma dobre kwalifikacje, 
Joan zatrudnia ją na tym stanowisku. Czy zatrudnienie 
kuzynki stanowi konflikt interesów?

Tak, Joan poprzez swoje działania stworzyła co najmniej 
pozory konfliktu interesów. Mimo że Joan uważa, że jej 
kuzynka ma lepsze kwalifikacje od innych kandydatów, 
powinna ona ujawnić ten konflikt swojemu kierownikowi, 
ponieważ sama może nie być obiektywna. Ponadto – i z tych 
samych powodów – jeśli kuzynka Joan zostanie zatrudniona, 
nie powinna ona podlegać Joan.



Należy unikać omawiania informacji wrażliwych 
w miejscach, w których ktoś mógłby je podsłuchać, 
takich jak środki transportu publicznego lub windy.

Nie należy też zawierać transakcji na podstawie informacji 
„wewnętrznych”

Informacje wewnętrzne to istotne informacje niedostępne publicznie.

Czym są istotne informacje? 

Informacje uznawane są za „istotne”, jeśli istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że działający w uzasadniony sposób inwestor 
uznałby je za ważne w procesie podejmowania decyzji o nabyciu, 
sprzedaży lub przetrzymaniu papierów wartościowych lub jeśli 
dane informacje prawdopodobnie wpłynęłyby na cenę rynkową 
papierów wartościowych. Istotne informacje mogą być pozytywne 
lub negatywne; mogą też odnosić się do niemal każdego aspektu 
działalności spółki.

Czym są informacje niedostępne publicznie?

Informacje uznawane są za niedostępne publicznie, jeśli nie zostały one 
ujawnione opinii publicznej i nie upłynął wystarczający czas, aby rynki 
papierów wartościowych mogły się z nimi zapoznać.

Jeśli posiadają Państwo istotne informacje niedostępne publicznie, 
dotyczące Pall lub działalności spółki, zgodnie z zasadami spółki ani 
Państwo, ani żadna inna osoba, ani podmiot związane z Państwem nie 
mogą nabywać ani sprzedawać papierów wartościowych Pall, ani nie 
mogą angażować się w żadne działania, wykorzystując takie informacje, 
ani też przekazywać takich informacji innym. Dotyczy to również handlu 
papierami wartościowymi innej spółki (na przykład klientów, dostawców, 
usługodawców, podwykonawców i partnerów biznesowych Pall), jeśli 
posiadają Państwo istotne informacje niedostępne publicznie, dotyczące 
takiej spółki, które uzyskali Państwo dzięki swojemu stanowisku w Pall. 
Należy unikać nawet pozorów niewłaściwego postępowania. Proszę 
pamiętać, że transakcje są ściśle monitorowane przez rząd, zaś Pall będzie 
w pełni współpracować podczas wszelkich rządowych dochodzeń 
dotyczących potencjalnego nielegalnego handlu. 14

Obrót papierami wartościowymi na podstawie informacji poufnych 
oraz poufność danych spółki



Nawet udzielanie wskazówek jest niezgodne z prawem

Pracownikom Pall nie wolno udzielać wskazówek innym osobom, czyli 
przekazywać informacji wewnętrznych znajomym ani członkom rodziny 
w okolicznościach, które sugerowałyby, że pracownik Pall próbuje 
pomóc komuś osiągnąć zysk lub uniknąć straty. Udzielanie wskazówek 
jest formą obrotu papierami wartościowymi na podstawie informacji 
poufnych, a zatem czynnością nielegalną, ale także poważnym 
naruszeniem poufności danych spółki. Dlatego właśnie należy unikać 
omawiania informacji wrażliwych w miejscach, w których ktoś mógłby 
je podsłuchać, takich jak środki transportu publicznego lub windy.

Instrumenty pochodne i transakcje zabezpieczające, 
wykorzystujące akcje Pall są zabronione 

Pracownikom Pall nie wolno również handlować żadnymi 
instrumentami pochodnymi Pall, takimi jak opcje kupna i sprzedaży, 
niezależnie od tego, czy posiadają oni istotne informacje niedostępne 
publicznie. Polityka Pall zabrania również sprzedaży krótkiej oraz 
zawierania wszelkich innych transakcji zabezpieczających, takich jak 
opcje typu collar lub kontrakty terminowe na sprzedaż, ponieważ 
mogłoby to skutkować konfliktami pomiędzy celami pracowników 
a celami innych udziałowców. 

Przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi na podstawie 
informacji poufnych są złożone i różnią się w zależności od kraju. 
Informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać, kontaktując się 
z Działem ds. Prawa i Zgodności.
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Obrót papierami wartościowymi na podstawie informacji poufnych oraz poufność danych spółki (ciąg dalszy)

Pytania i odpowiedzi 
Jeden z członków mojego zespołu powiedział, że Pall planuje nabyć 
spółkę publiczną, ale jeszcze tego nie ogłoszono. Czy mogę zasugerować 
moim znajomym, żeby kupili akcje tej spółki?

Nie. Stanowiłoby to nie tylko naruszenie obowiązku zachowania poufności, ale 
też podstawę do wniesienia przeciwko Państwu zarzutów nielegalnego obrotu 
papierami wartościowymi na podstawie informacji poufnych; o to samo 
mogliby zostać oskarżeni Państwa znajomi.

Podsłuchałem pracownika naszego partnera będącego spółką joint 
venture, który mówił, że przeciwko tej spółce toczy się poważne 
postępowanie sądowe. Ta informacja niedostępna publicznie nie 
była dla mnie przeznaczona. W ubiegłym roku zainwestowałem dużo 
pieniędzy w udziały tej spółki partnerskiej. Czy mogę sprzedać część 
swoich udziałów, aby uniknąć strat finansowych?

Nie. Uzyskali Państwo informacje wewnętrzne dzięki temu, że pracują 
Państwo w Pall. Przepisy o obrocie papierami wartościowymi na podstawie 
informacji poufnych zabraniają handlowania papierami wartościowymi 
naszej spółki oraz wszelkich innych spółek na podstawie takich informacji 
wewnętrznych. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać, kontaktując się 
z Działem ds. Prawa i Zgodności.

Właśnie się dowiedziałem, że jeden z klientów zamierza zerwać ważną 
umowę z Pall. Mój ojciec posiada akcje Pall. Czy mogę przekazać mu tę 
wiadomość, żeby mógł sprzedać swoje akcje Pall, zanim straci pieniądze?

Nie. Przekazywanie istotnych informacji niedostępnych publicznie członkowi 
rodziny, aby mógł on handlować akcjami Pall, jest formą obrotu papierami 
wartościowymi na podstawie informacji poufnych nazywaną „udzielaniem 
wskazówek” i nie jest zgodne z prawem. Zarówno Państwo, jak i ojciec 
możecie zostać oskarżeni o obrót papierami wartościowymi na podstawie 
informacji poufnych, co skutkowałoby nałożeniem grzywien, utratą zysków, 
a może nawet pozbawieniem wolności.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Pall dotyczącej obrotu 
papierami wartościowymi na podstawie informacji poufnych.?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Insider%20Trading%20Policy%20-%20Polish.pdf


Przekazywane przez nas informacje pomagają nam 
komunikować się ze sobą, naszymi klientami i innymi 
interesariuszami

Należy zachować ostrożność podczas rozmów z innymi, zwłaszcza 
w przypadku komunikacji pisemnej, która obejmuje elektroniczne 
i internetowe sposoby komunikacji, takie jak e-mail, komunikator, chaty 
internetowe, blogi lub posty w mediach społecznościowych.

Konieczne jest zachowanie obiektywności i postępowanie w sposób 
profesjonalny. Należy unikać obraźliwych, podżegających i agresywnych 
sformułowań, a także powstrzymywać się od komunikowania się 
w sposób, który byłby kłopotliwy lub dyskredytujący dla Pall.

Przekazywane informacje muszą być prawdziwe i dokładne. 
Nieprawdziwe oświadczenia, nawet niedokładne, mogą ściągnąć 
na Państwa i na Pall poważne kłopoty. Nie należy przesadzać, 
generalizować, spekulować na temat kwestii o znaczeniu prawnym ani 
formułować stwierdzeń, które można byłoby wyrwać z kontekstu. 

Należy dopasować zakres i zawartość przekazywanych informacji do 
danej sytuacji. Jeśli to tylko możliwe, lepiej jest skorzystać z telefonu. 
Nie należy wysyłać e-maili do osób, które tak naprawdę nie muszą ich 
otrzymać. Zaleca się ostrożnie korzystać z obszernych list odbiorców 
i opcji „odpowiedz wszystkim”. Na forach publicznych i w mediach 
społecznościowych wolno publikować wyłącznie informacje 
odpowiednie dla szerokiej publiczności. Należy wypowiadać się 
w sposób zwięzły i nie przekazywać niepotrzebnych informacji ani 
szczegółów.

Konieczne jest zachowanie ostrożności i nieujawnianie informacji 
poufnych lub zastrzeżonych należących do Pall lub innych podmiotów, 
chyba że ujawnia się je osobom, które rzeczywiście potrzebują takich 
informacji i są upoważnione do ich otrzymania. 

Pall wspiera wykorzystywanie zewnętrznych mediów 
społecznościowych, takich jak strony typu Facebook czy Twitter, 
strony, na których zamieszcza się zdjęcia lub materiały wideo bądź też 
blogi w celu promowania uczenia się oraz wzmacniania komunikacji 
i współpracy z innymi. Sami Państwo decydują o tym, czy chcą 
zamieszczać informacje w zewnętrznych mediach społecznościowych. 
Wspieramy również wykorzystywanie niektórych typów internetowych 
mediów społecznościowych, by promować uczenie się, umacniać 
komunikację oraz propagować współpracę. Zamieszczanie informacji 
w internetowych mediach społecznościowych powinno uzupełniać 
lub wspierać Państwa działania i obowiązki w Pall. Jeśli zdecydują się 
Państwo na korzystanie z jakichkolwiek mediów społecznościowych:

• powinni Państwo zadbać o to, aby zamieszczane przez Państwa 
informacje nie naruszały przepisów prawa (na przykład przepisów 
dotyczących nękania lub praw autorskich) ani polityk spółki (na 
przykład polityk dotyczących ujawniania informacji poufnych lub 
zastrzeżonych lub też wypowiadania się w imieniu Pall);

• powinni Państwo unikać wymieniania lub omawiania spraw Pall, 
naszych klientów, dostawców lub Państwa współpracowników;

• nie powinni Państwo nikogo oczerniać ani obrażać, nawet 
konkurencji;

• nie powinni Państwo zamieszczać żadnego logo, znaków 
towarowych, zdjęć ani materiałów wideo należących do Pall lub 
klientów;

• jeśli będą Państwo opowiadać o swojej pracy, powinni Państwo 
wyraźnie zaznaczyć, że są to Państwa własne poglądy, nie zaś 
stanowisko Pall;

• powinni Państwo chronić swoje dane osobowe. 
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Przekazywanie informacji 
w sposób odpowiedzialny

Media społecznościowe

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Pall dotyczącej komunikacji 
biznesowej.?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Communications%20Policy.doc


Dane pracowników Pall

Pall szanuje dobro oraz prawo do prywatności wszystkich swoich 
pracowników. Spółka zapewnia zabezpieczenia mające chronić dane 
osobowe pracowników gromadzone, przechowywane i wykorzystywane 
w podstawowej działalności spółki. Wszyscy muszą szanować prawo 
współpracowników do prywatności i postępować z danymi osobowymi 
pracowników w sposób zgodny z Polityką prywatności Pall.

W wielu krajach istnieją przepisy o zachowaniu poufności 
lub ochronie danych osobowych

Pall chroni uzasadnione oczekiwania w zakresie prywatności wszystkich 
osób, z którymi prowadzi interesy, w tym klientów, dostawców/partnerów,  
osób odwiedzających witryny internetowe spółki oraz pracowników. 
Jeśli mają Państwo dostęp do danych osobowych (w tym danych 
przechowywanych przez osobę trzecią) w ramach wykonywanych 
obowiązków, ważne jest, aby gromadzili Państwo takie dane, 
uzyskiwali do nich dostęp, wykorzystywali je lub dzielili się nimi 
wyłącznie w zakresie niezbędnym i odpowiednim do realizacji Państwa 
obowiązków oraz zgodnie z politykami Pall, miejscowymi przepisami 
prawa i regulacjami. W przypadku pytań należy skontaktować się 
z Działem ds. Prawa i Zgodności Pall.

Poufność

Pytania i odpowiedzi
Przypadkowo trafił do mnie e-mail z plikiem zawierającym 
informacje o wynagrodzeniach kilku innych pracowników.  
Czy mogę pokazać go innym osobom w pracy?

Nie. Nie istnieje powód biznesowy, dla którego Państwo i Państwa 
koledzy z pracy mieliby posiadać takie informacje. Powinni Państwo 
usunąć ten e-mail i poinformować nadawcę o pomyłce. Ujawnianie 
tych informacji komukolwiek, w tym innym pracownikom, stanowi 
naruszenie Kodeksu postępowania.

Były pracownik Pall wymienił mnie w swoim podaniu o pracę 
jako osobę do kontaktu w sprawie referencji. Zadzwonił 
do mnie przedstawiciel Działu Kadr jego potencjalnego 
pracodawcy, żeby zapytać o opinię. Czy mogę wyrazić opinię  
na temat tego pracownika?

Nie. Zgodnie z polityką Pall wyłącznie przedstawiciele Działu Kadr 
Pall mogą odpowiadać na prośby o udzielenie informacji na temat 
byłych pracowników Pall. Pall potwierdzi tylko, że dana osoba 
jest byłym pracownikiem oraz poda wysokość jej wynagrodzenia 
w momencie zakończenia stosunku pracy. Polityka ta ma na celu 
ochronę spółki i pracowników. Jeśli wyrażą Państwo opinię, zaś 
były pracownik Pall nie dostanie tej pracy, może on twierdzić, że to 
Państwo i spółka ponoszą za to winę.
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http://connect.pall.net/Policy%20Center/Privacy%20Policy.pdf


Czym są informacje zastrzeżone?

Informacje zastrzeżone są cennymi informacjami będącymi własnością 
Pall, które ma ona prawo wykorzystywać lub do których ma dostęp. 
Informacje zastrzeżone są często produktem naszej ciężkiej pracy i mogą  
obejmować między innymi:

• własność intelektualną – np. znaki towarowe, patenty, prawa 
autorskie oraz tajemnice handlowe będące w posiadaniu Pall lub na 
które Pall udzieliła licencji;

• rysunki techniczne obecnych lub potencjalnych nowych produktów; 

• listy klientów i umowy, dane na temat udziału w rynku, porozumienia 
z dostawcami, plany strategiczne itd.;

• pisemne lub ustne umowy pomiędzy Pall i jej pracownikami,  
agentami, partnerami strategicznymi lub osobami trzecimi; 

• informacje finansowe spółki (np. rejestry faktur, dokumentacje 
listy płac, sprawozdania finansowe, podsumowania należności 
finansowych, spisy dostawców, informacje dotyczące cen i kosztów 
itd.) oraz 

• informacje finansowe i inne informacje z zakresu działalności na 
temat potencjalnych przejęć.

Pracownicy Pall powinni zachować ścisłą poufność informacji, które 
posiadają na temat Spółki, w tym jej działalności, produktów oraz 
strategii oraz nie powinni przekazywać tych informacji osobom, 
które nie są upoważnione do ich uzyskania. Wielu pracowników Pall 
ma również dostęp do informacji na temat klientów oraz partnerów 
biznesowych Pall i dlatego obowiązują ich podobne zasady dotyczące 
przestrzegania poufności tych informacji.

Zapytania od podmiotów zewnętrznych

Ujawnianie przez Pall informacji poufnych i zastrzeżonych osobom 
trzecim wymaga posiadania pisemnej umowy o nieujawnianiu danych 
(Non-Disclosure Agreement, NDA). 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu 
obchodzenia się z informacjami zastrzeżonymi lub pytania dotyczące 
NDA, proszę skontaktować się z doradcą Pall ds. własności intelektualnej 
lub ze swoim doradcą regionalnym.

Informacje zastrzeżone
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Pytania i odpowiedzi 
Znajoma, która pracuje dla innej spółki, poprosiła mnie 
o podanie nazwisk niektórych moich kontrahentów. Spółka, 
dla której pracuje moja znajoma, nie jej konkurencją Pall. Czy 
mogę przekazać jej takie informacje?

Informacje na temat kontrahentów nie tylko są poufne, ale za 
ich pomocą można również zidentyfikować daną osobę, są więc 
uznawane za dane osobowe. Nie należy ich nikomu udostępniać, 
chyba że istnieje taki obowiązek lub kontrahent wyrazi na to zgodę. 
Jeżeli wydaje się Państwu, że znajoma mogłaby skorzystać z usług 
spółki Państwa kontrahenta, należy albo zapytać kontrahenta, czy 
nie ma nic przeciwko udostępnieniu jego danych kontaktowych albo 
przekazać kontrahentowi dane spółki, dla której pracuje znajoma 
(za zgodą znajomej).



Obowiązki względem Pall
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Naszym celem jest stworzenie środowiska, 
w którym ludzie będą czuć się bezpiecznie i będą 
traktowani uprzejmie i profesjonalnie w każdym 
momencie. 

Jakość zapewniona. Jakość dostarczona

W Pall zapewniamy światowej klasy produkty i usługi, które zostały 
zaprojektowane, wytworzone i dostarczone ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa i zdrowia naszych klientów, 
użytkowników produktów, pracowników oraz innych zainteresowanych 
osób. 

We wszystkich czynnościach należy postępować według Polityki Pall 
dotyczącej jakości oraz korzystać z narzędzi zapewnionych przez 
Pall Enterprise System. Należy odpowiednio przeprowadzić wszelkie 
wymagane czynności kontrolne i testy. 
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Jakość

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Pall dotyczącej jakości.?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Quality%20Policy.pdf


Bezpieczeństwo

Zobowiązaliśmy się do zapewnienia bezpiecznego oraz  
wolnego od zagrożeń miejsca pracy

Naszym celem jest stworzenie środowiska, w którym ludzie będą czuć 
się bezpiecznie i będą traktowani uprzejmie i profesjonalnie w każdym 
momencie. Obejmuje to zapewnienie odpowiedniego szkolenia 
oraz narzędzi wymaganych do utrzymania naszych standardów 
bezpieczeństwa. Pracownicy muszą wykonywać swoją pracę, 
przestrzegając wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz 
zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki. 

Bezpieczne miejsce pracy oznacza również miejsce pracy wolne 
od przemocy. W Pall nie ma miejsca na groźby (bezpośrednie lub 
pośrednie), zastraszanie i przemoc, zachowania takie nie będą 
tolerowane. Należy również pamiętać, że w miejscu pracy nie jest 
dozwolone noszenie broni. Należy niezwłocznie zgłaszać wszystkie 
przypadki przemocy wobec osób lub naruszeń mienia Spółki. 

W Pall obowiązuje surowa polityka dotycząca nadużywania 
substancji psychoaktywnych i alkoholu.

Pracownicy nie mogą spożywać, używać, posiadać, sprzedawać, 
przekazywać, produkować, dystrybuować lub być pod wpływem 
alkoholu, narkotyków lub substancji kontrolowanych (z wyjątkiem 
sytuacji, gdy substancja kontrolowana została przepisana przez 
licencjonowanego lekarza) podczas przebywania na terenie 
nieruchomości będących własnością Pall lub dzierżawionych przez 
Pall w godzinach pracy, podczas wykonywania czynności związanych 
z pracą lub podczas korzystania z własności Spółki. Zakazy te nie 
obejmują uzasadnionego spożywania alkoholu przez pełnoletniego 
pracownika w ramach wydarzeń sponsorowanych przez Spółkę 
(np. kolacje biznesowe z klientami lub podczas konferencji Spółki). 

Naruszenie tej polityki będzie skutkować podjęciem działań 
dyscyplinarnych z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.
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Pytania i odpowiedzi 
Nasze standardy bezpieczeństwa w pracy zdecydowanie 
przekraczają wymagania prawne obowiązujące w miejscu, gdzie 
pracuję, a nasza konkurencja przestrzega jedynie miejscowych 
wymagań. Czy nie powinniśmy postępować tak samo?

Nie. Musimy stosować się do naszej polityki bezpieczeństwa Spółki. 
Pall dąży do zapewnienia pracownikom bezpiecznego środowiska 
w dowolnym miejscu, w którym pracują, nawet jeżeli oznacza to, że 
wykraczamy poza miejscowe wymagania.

Mój zespół otrzyma roczną premię, jeżeli spełnimy lub wykroczymy 
poza nasze cele dotyczące bezpieczeństwa. Jeden z moich 
współpracowników przeciął sobie palec w pracy, co wymagało 
założenia szwów. Nie chce zgłaszać urazu jako urazu odniesionego 
w miejscu pracy, ponieważ będzie to miało negatywny wpływ 
nasze cele i premię. Co mam zrobić? Też chcę otrzymać premię.

Każdy chce otrzymać premię, ale niezgłaszanie urazu doznanego 
w miejscu pracy jest poważnym naruszeniem wymagań Pall 
dotyczących zgłaszania. Zarówno względem Państwa, jak 
i Państwa poszkodowanego kolegi z zespołu mogą zostać 
podjęte działania dyscyplinarne – z rozwiązaniem stosunku pracy 
włącznie – w konsekwencji zatajenia urazu. Niezgłaszanie takich 
zdarzeń uniemożliwia nam walkę z potencjalnym zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa. Chcemy, aby pracownicy zdobywali premie za 
zachowanie bezpieczeństwa dzięki temu, że ich środowisko pracy jest 
naprawdę bezpieczne, a nie dlatego, że nie zgłoszą doznanych urazów.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Pall dotyczącej miejsca 
pracy wolnego od narkotyków.?

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Pall dotyczącej 
bezpieczeństwa.?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Safety%20Policy.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Substance%20Abuse%20Policy.pdf


Staramy się ograniczać wykorzystywanie substancji 
niebezpiecznych i minimalizować wpływ naszego 
procesu produkcji na środowisko naturalne. Tego 
samego oczekujemy od naszych dostawców.

Pall rozwija się dzięki wspieraniu klientów w ich działaniach na rzecz 
chronienia ludzi, środowiska i zasobów naturalnych. Wprowadzamy 
innowacyjne rozwiązania, które sprzyjają rozwojowi medycyny, 
zmniejszają zużycie energii, umożliwiają wykorzystywanie jej 
alternatywnych źródeł, oczyszczają i oszczędzają wodę, a także 
ograniczają emisje i ilość odpadów. Pomagamy klientom zmniejszać 
ich ślad węglowy, maksymalizować proces recyklingu i ograniczania 
odpadów, a także wykorzystywać zasoby naturalne i surowce w jak 
najbardziej wydajny sposób. W naszej własnej pracy działamy wedle 
tych samych zasad i z takim samym oddaniem. Do zarządzania 
środowiskiem podchodzimy aktywnie, działając zgodnie z kulturą 
ciągłego rozwoju.

W naszej działalności biznesowej na całym świecie postępujemy 
zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ekologii. Naszym obowiązkiem 
jest rozumienie i przestrzeganie tych wymogów, w tym:

• oszczędzanie energii, wody, surowców i innych zasobów naturalnych,

• odpowiednie zarządzanie surowcami i odpadami, a także

• spełnianie wymogów decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Staramy się ograniczać wykorzystywanie substancji niebezpiecznych 
i minimalizować wpływ naszego procesu produkcji na środowisko 
naturalne. Tego samego oczekujemy od naszych dostawców.

Zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskiem
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Więcej informacji można znaleźć w Polityce Pall dotyczącej ochrony 
środowiska.?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Environmental%20Policy.pdf


Przed wykorzystaniem materiałów podmiotów 
zewnętrznych, chronionych prawami autorskimi, 
należy zadbać o uzyskanie zezwolenia.

Większość publikowanych informacji, w tym danych zamieszczonych 
w Internecie, jest chroniona prawami autorskimi właściciela. 
Kopiowanie, powielanie, digitalizowanie, rozpowszechnianie, nadawanie, 
wykorzystywanie lub modyfikowanie materiałów chronionych 
prawami autorskimi, należących do podmiotów zewnętrznych, 
podczas opracowywania produktów Pall, materiałów promocyjnych, 
komunikatów pisemnych, zawartości blogów i innych mediów 
społecznościowych jest niezgodne z polityką Pall – a może być także 
niezgodne z prawem – chyba że właściciel praw autorskich udzielił 
wcześniej pisemnej zgody. Wymagania te dotyczą zarówno produktów 

do użytku osobistego, jak i tych do wewnętrznego użytku Pall, użytku 
zewnętrznego lub innego. Niewłaściwe wykorzystywanie materiałów 
chronionych prawami autorskimi może prowadzić do wszczęcia 
postępowania cywilnego lub karnego przeciwko Spółce, a niekiedy 
przeciwko pojedynczym pracownikom. Wszelkie pytania proszę 
kierować do Działu ds. Prawa i Zgodności.
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Prawa autorskie

Pytania i odpowiedzi 
Znajomy z innej firmy polecił mi film szkoleniowy na temat 
zarządzania, który jego zdaniem okazał się przydatny dla 
jego zespołu. Chciałbym go pokazać mojemu zespołowi, ale 
nie potrafię uzasadnić kosztów. Czy mogę pożyczyć jego film 
i zrobić kopię?

Materiały filmowe są chronione prawami autorskimi, co oznacza, 
że nie wolno ich kopiować. Czasami nie można nawet pożyczyć 
oryginalnego egzemplarza filmu i wyświetlić go bez zgody 
właściciela praw. Osoba, która chce wyświetlić film zespołowi, musi 
kupić jego legalny egzemplarz. Nie należy zakładać, że kolejne 
pokazy filmu są dozwolone. Przed ponownym wyświetleniem filmu 
konieczne jest potwierdzenie praw zdobytych przez Pall.

Więcej informacji można znaleźć w Procedurze Pall dotyczącej praw 
autorskich.?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Copyright%20Procedures.pdf


Pall ma prawo wymagać kontroli bezpieczeństwa 
wszystkich urządzeń elektronicznych i komputerów 
używanych do prowadzenia działalności Pall.

Polityki bezpieczeństwa informacji

Pall posiada rygorystyczną politykę bezpieczeństwa informacji, której 
zadaniem jest ochrona naszej elektronicznej własności intelektualnej. 
Dotyczy ona klasyfikacji i ochrony danych, ochrony haseł, ochrony 
zdalnego dostępu i właściwego wykorzystywania urządzeń i sieci 
komputerowych. Pall ma prawo zażądać kontroli bezpieczeństwa 
każdego urządzenia elektronicznego i komputera wykorzystywanego 
do prowadzenia działalności spółki lub w interakcji z wewnętrznymi 
sieciami i systemami biznesowymi, bez względu na to, czy są one 
własnością, czy też są dzierżawione przez Pall, pracownika lub podmiot 
zewnętrzny. 

Uwaga: Pall ma również prawo w dowolnym momencie przeprowadzić 
inspekcję wszystkich wiadomości, plików, danych, programów lub innych 
informacji przechowywanych na wspomnianych urządzeniach lub 
przekazywanych za pośrednictwem jakiejkolwiek części sieci Pall.
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Bezpieczeństwo IT

Pytania i odpowiedzi 
Zostawiłem komputer w samolocie, a moje hasła były razem 
z nim w torbie. Co mam zrobić?

W takiej sytuacji trzeba niezwłocznie zgłosić sprawę na policję 
i poprosić o kopię zgłoszenia. Następnie należy natychmiast 
skontaktować się z Działem Bezpieczeństwa Informacji Pall 
i poinformować o kradzieży. Proszę zapoznać się z Politykami Pall 
dotyczącymi bezpieczeństwa IT. Nigdy nie należy trzymać haseł 
razem z laptopem lub innymi urządzeniami chronionymi hasłem.

Chciałbym pobrać na laptopa darmową aplikację, którą mam 
też na moim komputerze domowym. Czy to w porządku?

Prawdopodobnie nie. Często oprogramowanie jest darmowe na 
użytek domowy, ale nie komercyjny. Należy upewnić się w Dziale IT, 
czy dane oprogramowanie można pobrać na laptopa należącego 
do Pall.

Więcej informacji można znaleźć w Politykach Pall dotyczących IT.?

http://connect.pall.net/SitePages/Corporate%20IT%20Policy.aspx
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Zasoby należące do spółki należy wykorzystywać 
przede wszystkim na potrzeby biznesowe i dla 
przybliżenia się do naszych celów strategicznych.

Zasoby spółki służą celom biznesowym

Zasoby należące do spółki należy wykorzystywać przede wszystkim 
na potrzeby biznesowe i dla przybliżenia się do naszych celów 
strategicznych. Zezwala się na przemyślane i profesjonalne 
wykorzystywanie w pracy fizycznych zasobów Pall, poczty 
elektronicznej, komputerów i innych systemów komunikacji. 
Należące do nas materiały chronione prawami autorskimi (takie jak 
dokumentacja, grafiki, zdjęcia, filmy, nagrania audio i programy) 
powinny być wykorzystywane wyłącznie do zatwierdzonych celów 
zawodowych. Wszyscy powinniśmy wystrzegać się marnotrawstwa 

i nadużyć. Zasoby spółki to nie tylko fizyczne mienie Pall ( jak obiekty, 
środki pieniężne, sprzęt oraz systemy IT), lecz także zasoby niefizyczne 
(własność intelektualna, tajemnice handlowe, zgłoszenia wynalazków, 
wrażliwe dane biznesowe i techniczne, programy komputerowe oraz 
wiedza na temat działalności biznesowej i procesów produkcji). Nie 
należy oczekiwać zachowania prywatności podczas korzystania 
z obiektów lub zasobów spółki, ponieważ są one własnością Pall. 
Materiały przesyłane za pośrednictwem zasobów spółki lub na nich 
przechowywane mogą zatem zostać zatrzymane lub poddane ocenie.

Uwaga: Podczas korzystania z osobistych urządzeń (smartfonów, tabletów, 
itp.) w celach zawodowych należy chronić wszelkie informacje dotyczące 
spółki wymieniane za pośrednictwem wspomnianych urządzeń lub na nich 
przechowywane.

Ograniczony użytek osobisty

Zezwala się na sporadyczne wykorzystywanie zasobów spółki w celu 
prywatnym w granicach rozsądku, o ile nie wpływa to niekorzystnie na 
wydajność w pracy (danego pracownika lub jego współpracowników).

Czynności zakazane lub  
wymagające autoryzacji

Wykorzystywanie zasobów Pall na cele niezwiązane 
z działalnością spółki:

•	 Nie należy pożyczać ani wynosić zasobów należących do Pall poza 
teren spółki nie uzyskawszy odpowiedniego zezwolenia.

•	 Nigdy nie należy wykorzystywać zasobów Pall na potrzeby własnej 
działalności biznesowej, działalności doradczej lub do zbierania 
funduszy.

Zasoby spółki



•	 Bez uzyskania odpowiedniej zgody nie należy wykorzystywać na cele 
niezwiązane z działalnością spółki nawet tych zasobów, które zostały 
uznane za resztki lub odpadki, lub które przeznaczono do recyklingu.

•	 Znaków handlowych Pall nie należy umieszczać na materiałach 
nienależących do spółki lub w nazwie domen, które nie są 
zarejestrowane, wykorzystywane ani kontrolowane przez spółkę.

Negatywne skutki

Wykorzystywanie zasobów spółki przez pracownika nigdy nie powinno 
powodować dodatkowych kosztów ani zakłóceń w działalności ani 
wyrządzać żadnych szkód Spółce.

Treści nielegalne i obraźliwe

Nie należy przeglądać, rozpowszechniać, ściągać ani wgrywać 
materiałów zakazanych przez prawo, które wpływałyby negatywnie na 
wizerunek Pall lub które zawierałyby treści erotyczne, wulgaryzmy lub 
pejoratywne komentarze na temat rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku, 
religii czy jakiejkolwiek grupy chronionej. 

Działalność polityczna

Przebywając w biurze nie należy brać udziału w działalności politycznej. 
Można to robić prywatnie, za własne pieniądze i w czasie wolnym.
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Zasoby spółki (ciąg dalszy)

Pytania i odpowiedzi 
Niedawno zacząłem sprzedawać produkty do pielęgnacji 
znajomym i członkom rodziny, żeby zwiększyć swój dochód.  
Czy mogę składać zamówienia dla moich klientów przez 
Internet i drukować formularze zamówienia na firmowym 
sprzęcie w godzinach pracy?

Nie. Takie wykorzystanie własności Pall służyłoby wyłącznie 
osobistej korzyści pracownika, niezwiązanej z działalnością spółki 
i mogłoby zostać uznane za utrudniające wypełnianie obowiązków 
związanych z pracą. Choć zezwala się na sporadyczne prywatne 
wykorzystywanie własności Pall w trakcie wykonywania zadań 
dla spółki, powinno się to odbywać w ograniczonym zakresie i nie 
wpływać na wypełnianie wspomnianych wyżej obowiązków.

Często pracuję w biurze po godzinach. Czasami, kiedy 
jestem sam w biurze nocą, czytam osobistą korespondencję 
internetową, którą niektórzy mogliby uznać za obsceniczną 
i przesyłam ją dalej znajomym. Wydaje mi się, że nikomu tym 
nie przeszkadzam i nie uważam, żebym szkodził spółce, skoro 
robię to po godzinach. Czy mam rację?

Nie. Nigdy nie wolno wykorzystywać komputerów lub systemów 
sieciowych spółki do przeglądania lub przekazywania 
niestosownych wiadomości, nawet jeśli pracownik przebywa sam 
w biurze, w domu lub w delegacji, lub jeżeli przesyła wiadomość 
dalej do osoby niezatrudnionej w Pall. Jest to niewłaściwe 
wykorzystywanie czasu i zasobów Spółki, które może prowadzić do 
podjęcia postępowania dyscyplinarnego, z rozwiązaniem stosunku 
pracy włącznie. 



Pall udziela różnym członkom zespołu pełnomocnictwa 
do zawierania i podpisywania umów w imieniu Pall 
w zależności od charakteru danej umowy, zainteresowanych 
stron, zakresu oraz wartości finansowej. 

Aby promować wydajność, przestrzegać wymogów prawnych, 
wymogów rachunkowych oraz wymogów sprawozdawczości 
finansowej, a także chronić aktywa Pall przed oszustwem, 
marnotrawstwem i naruszeniami, Pall opublikowała Politykę Pall 
dotyczącą udzielania pełnomocnictw, w której określono warunki 
negocjowania i zatwierdzania umów pomiędzy Pall a jej klientami, 
dostawcami, partnerami biznesowymi i innymi zainteresowanymi 
stronami.

Pall udziela różnym członkom zespołu pełnomocnictwa do zawierania 
i podpisywania umów w imieniu Pall w zależności od charakteru danej 
umowy, zainteresowanych stron, zakresu oraz wartości finansowej. 
Jeśli biorą Państwo udział w negocjowaniu jakichkolwiek umów dla 
Pall, powinni Państwo zapoznać się z Polityką Pall dotyczącą udzielania 
pełnomocnictw, przestrzegać jej postanowień i upewnić się, że 
uzyskane zostały wszelkie niezbędne zgody.

Punktualne i dokładne postępowanie z informacjami 
finansowymi oraz ich zgłaszanie nie tylko jest wymagane 
przez prawo, ale też stanowi podstawę naszych działań 
mających na celu prowadzenie działalności w sposób 
uczciwy i etyczny.

Musimy dokumentować informacje finansowe w sposób zgodny 
z prawdą i przejrzysty, od zleceń zakupu po prognozy sprzedaży. 
Punktualne i dokładne postępowanie z danymi finansowymi oraz 
ich zgłaszanie nie tylko jest wymagane przez prawo, ale też stanowi 
podstawę naszych działań mających na celu prowadzenie działalności 
w sposób uczciwy i etyczny.

Zarządzanie finansami Pall w sposób odpowiedzialny 
i dokładny 

Wszyscy pracownicy Pall osobiście odpowiadają za wszelkie pozostające 
pod ich kontrolą środki finansowe związane ze spółką. Środki finansowe 
spółki można wykorzystywać wyłącznie dla celów biznesowych Pall. 
Każdy pracownik musi zadbać o to, abyśmy otrzymywali wysoką jakość 
w zamian za każdy wydatek oraz abyśmy punktualnie prowadzili jego 
dokładną dokumentację. Dotyczy to wszelkich operacji zakupu od osób 
trzecich. Ukrywanie, fałszowanie, przedstawianie w niewłaściwy sposób 
lub zmienianie dokumentów lub danych dotyczących wykorzystywania 
środków finansowych Pall stanowi naruszenie Kodeksu postępowania. 
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Dokumentacja finansowaPełnomocnictwo umożliwiające 
zawieranie umów

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Pall dotyczącej udzielania 
pełnomocnictw.?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Delegation%20of%20Authority%20Policy%20-%20Polish.pdf


Przestrzeganie polityk Pall dotyczących zgłaszania wydatków

Pracownicy Pall obowiązani są przestrzegać postanowień polityk 
Pall dotyczących zgłaszania podróży i wydatków. Pracownicy muszą 
w szczególności zgłosić wszystkie wydatki biznesowe, korzystając 
z zatwierdzonych narzędzi i stosując odpowiednie kategorie wydatków. 
Niezgłoszenie transakcji, błędne zaklasyfikowanie transakcji lub 
sporządzenie fałszywej bądź niedokładnej dokumentacji jest surowo 
zabronione i może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym 
w stosunku do pracownika, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.

Patrz: Globalne wytyczne w zakresie podróży oraz Polityka zwrotu 
wydatków.?

Pracownicy, których obowiązki obejmują sprawozdawczość 
finansową

Oprócz obowiązków zawartych w Kodeksie postępowania, na naszym 
dyrektorze zarządzającym, dyrektorze ds. finansów, wszystkich 
pracownikach Działu Finansowego oraz niektórych innych pracownikach 
Pall ciążą szczególne obowiązki w zakresie przekazywania dokładnych, 
pełnych, obiektywnych, istotnych i zrozumiałych informacji finansowych. 
Osoby te muszą zadbać o to, aby wyniki finansowe i kondycja Pall były 
zgłaszane w sposób uczciwy i na czas. 

Naruszenie tych zobowiązań, w tym niedopełnienie obowiązku 
zgłaszania potencjalnych naruszeń, jest postrzegane jako 
poważne naruszenie i może skutkować wszczęciem postępowania 
dyscyplinarnego z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. Jeśli uważają 
Państwo, że doszło do naruszenia, proszę skontaktować się z Zespołem 
ds. Prawa i Zgodności, Działem Audytu Wewnętrznego lub Komisją 
Rewizyjną Zarządu Pall. Zgodnie z Kodeksem postępowania Pall 
niedozwolone jest przeprowadzanie działań odwetowych przeciwko 
pracownikowi zgłaszającemu w dobrej wierze wszelkie potencjalne lub 
faktyczne naruszenia takich wymogów w zakresie zgłaszania.
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Dokumentacja finansowa(ciąg dalszy)

Pytania i odpowiedzi 
Co jeśli mój kierownik wywiera na mnie nacisk, by „cyferki się 
zgadzały”?

Są Państwo obowiązani postępować w sposób uczciwy i dokładny. 
Jeśli odczuwają Państwo presję, by działać inaczej, proszę 
skontaktować się z Zespołem ds. Prawa i Zgodności lub Działem 
Kadr. Mogą Państwo również skontaktować się z Komisją Rewizyjną 
naszego Zarządu. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z kanałów 
wewnętrznych, mogą Państwo zadzwonić na wielojęzyczną Linię 
alarmową Pall (dostępną przez całą dobę na całym świecie).

Co jeśli ktoś poprosi mnie o zawarcie transakcji bez  
zlecenia zakupu?

Wszystkie transakcje sprzedaży wymagają zlecenia zakupu od 
klienta. Dzięki takim dokumentom sprzedaży nasza dokumentacja 
finansowa i sprawozdania są dokładne, a nasza spółka jest 
chroniona przed oszustwami. Informacje o tym, co musi znajdować 
się w zleceniu zakupu, znaleźć można w Polityce dotyczącej 
uznawania wydatków. 

Sprzedawca naciska na dystrybutora Pall, aby ten złożył pod 
koniec czwartego kwartału podatkowego Pall zamówienia 
na produkty, których dystrybutor nie może sprzedać, 
z obietnicą, że dystrybutor zwróci je spółce pod koniec jej roku 
podatkowego. Czy transakcje te będą akceptowane?

Nie. Transakcje takie są oszustwami i nie można ich zaksięgować, 
ponieważ skutkowałoby to wystąpieniem w dokumentacji 
finansowej i sprawozdaniach Pall nieistniejącej sprzedaży. Wobec 
osoby, która świadomie brała udział w tego typu transakcjach, 
zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne z rozwiązaniem 
stosunku pracy włącznie.

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Revenue%20Recognition%20Policy.pdf


Współpracujemy i wymieniamy informacje na różne sposoby – pocztą 
elektroniczną, w postaci materiałów wideo, nagrań audio, baz danych, 
aplikacji, takich jak Pall Enterprise System (PES) lub też w formie 
dokumentów elektronicznych bądź papierowych. Przechowywanie 
takich materiałów przez odpowiednio długi czas jest elementem 
procesu zarządzania dokumentacją. Abyśmy mogli przestrzegać 
wymogów prawnych i biznesowych, muszą Państwo zapoznać się 
z Polityką Pall dotyczącą zarządzania dokumentacją. 

Ogólnie rzecz biorąc pracownicy powinni zachować wszystkie 
informacje spełniające definicję dokumentacji biznesowej Pall lub 
odnoszące się do kwestii prawnych (aktualnych lub przewidywanych) 
bądź do audytu. Jeśli otrzymają Państwo od Zespołu Prawnego Pall 
„Wytyczne dotyczące konieczności przechowywania materiałów”, 
będą Państwo musieli postępować zgodnie z informacjami zawartymi 
w takich wytycznych i przechowywać wszystkie dokumenty, które są 
w nich wymienione. Dokumentacją elektroniczną należy zarządzać 
w zasobach zatwierdzonych przez spółkę (nie zaś na niezatwierdzonych 
urządzeniach osobistych ani w niezatwierdzonych chmurach 
podmiotów zewnętrznych). 

Dokumentację papierową i inną dokumentację w formie fizycznej 
należy przechowywać w miejscu zatwierdzonym przez spółkę poza 
jej terenem lub też na terenie spółki, w zabezpieczonych szafkach 
na akta lub w archiwach z kontrolą dostępu. Wytyczne dotyczące 
przechowywania mogą się różnić w zależności od charakteru 
materiałów i regionu, w którym Państwo pracują. Dzięki zapoznaniu się 
z Polityką Pall dotyczącą zarządzania dokumentacją oraz obowiązującym 
Regionalnym harmonogramem przechowywania materiałów będą 
Państwo mogli ustalić, jak długo należy przechowywać dane materiały, 
a także zapobiec zniszczeniu informacji związanych z czynnościami 
wyjaśniającymi, roszczeniem lub pozwem. Aby uzyskać pomoc, proszę 
skontaktować się z kierownikiem Pall ds. dokumentacji lub z Działem ds. 

Prawa i Zgodności.
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Zarządzanie dokumentacją

Pytania i odpowiedzi 
Ben dowiaduje się, że jego dział zostanie przesłuchany 
przez organ regulacyjny. Ben wie, że część dokumentów, 
których zażądał ten organ, zawiera niedokładne informacje, 
dlatego niszczy takie dokumenty w niszczarce. Czy postępuje 
właściwie?

Nie. Benowi nie wolno ukrywać, zmieniać ani niszczyć żadnych 
dokumentów, których zażądał organ regulacyjny. Bez zniszczonych 
przez siebie dokumentów Ben nie może przekazać badającemu 
sprawę pełnych informacji. Takie działanie stanowi fałszowanie 
dokumentacji, co jest niezgodne z prawem i pociąga za sobą 
poważne konsekwencje.

John potrzebuje wielu dokumentów elektronicznych, aby 
wystosować odpowiedź na zapytanie ofertowe od ważnego 
klienta. John chce popracować nad zapytaniem ofertowym 
w domu, wieczorami i w weekendy. Przesyła dokumenty 
na Dropbox – internetowe narzędzie do przechowywania 
i dzielenia się plikami, oparte na chmurze. Czy jest to właściwe 
postępowanie?

Nie. Dropbox nie jest zatwierdzoną lokalizacją dla przechowywania 
dokumentacji spółki. John powinien skontaktować się z Działem IT, 
aby uzyskać dostęp do potrzebnych dokumentów poprzez konto 
prywatnej sieci wirtualnej Pall (Virtual Private Network, VPN).

Patrz: Polityka Pall dotycząca zarządzania dokumentacją oraz Harmonogramy 
przechowywania materiałów dla obu Ameryk, EMEA oraz rejonu Azji i Pacyfiku.?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Records%20Management%20Policy.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Records%20Retention%20Schedule%20-%20The%20Americas.xlsx
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Records%20Retention%20Schedule%20-%20EMEA.xlsx
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Records%20Retention%20Schedule%20-%20Asia-Pacific.xlsx
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Społeczności, klienci oraz rząd 
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Pall woli poświęcić możliwości biznesowe zamiast 
praktykować łapownictwo; dlatego będziemy 
wspierać naszych pracowników w obliczu utraty 
sprzedaży z powodu odmowy wręczenia łapówki. 

Pall nie toleruje łapownictwa ani korupcji.

„Łapówka” jest ofertą lub obietnicą przekazania bądź przekazywania 
czegokolwiek posiadającego pewną wartość lub innych korzyści w celu 
wywarcia niewłaściwego wpływu na działania osób publicznych lub 
podmiotów zewnętrznych. Łapówki mogą obejmować pieniądze, 
prezenty, wycieczki oraz inne wydatki, wydatki reprezentacyjne, pożyczki 
oprocentowane poniżej stawek rynkowych, zniżki, przysługi, możliwości 
biznesowe lub zatrudnienia, składki na cele polityczne lub charytatywne 
lub jakąkolwiek bezpośrednią bądź pośrednią korzyść lub płatność. 
Niewłaściwy wpływ polega zwykle na zamiarze zapewnienia czegoś 
w zamian za coś innego – aby przekupić kogoś, by nadużył swojej władzy. 

Podczas prowadzenia działalności w skali międzynarodowej, wręczanie 
lub przyjmowanie czegokolwiek wartościowego w celu wpłynięcia 
na decyzję biznesową lub działania rządu można uznać za łapówkę 
lub nielegalną prowizję. Dlatego we wszystkich naszych czynnościach 
biznesowych konieczne jest działanie ze szczególną rzetelnością, 
uczciwością i przejrzystością oraz zgodnie z regionalnymi i krajowymi 
przepisami antykorupcyjnymi, takimi jak amerykańska Ustawa 
o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices 
Act, FCPA) oraz brytyjska Ustawa o łapownictwie (UK Bribery Act). 

W szczególności nie obiecujemy, nie oferujemy, nie żądamy, nie 
dajemy ani nie przyjmujemy żadnych korzyści (które mogą obejmować 
cokolwiek wartościowego, nie tylko gotówkę) jako niewłaściwej 
zachęty do działania, które jest nielegalne lub nieetyczne bądź stanowi 
naruszenie zaufania. W Polityce Pall dotyczącej etyki i przeciwdziałania 
korupcji znajduje się lista sygnałów ostrzegawczych dotyczących 
łapownictwa, na które należy uważać.

Zachowanie naszych partnerów

Pall poszukuje również partnerów biznesowych (dystrybutorów, 
agentów oraz dostawców), którzy podzielają nasze wartości dotyczące 
przejrzystości oraz szczerości we wszystkich transakcjach biznesowych. 
Wymagamy od naszych partnerów biznesowych przejścia kontroli 
odpowiedniego poziomu należytej staranności oraz stosowania się 
do Kodeksu postępowania dostawców Pall Corporation, w tym m.in. 
zobowiązania się do zakazania wszelkich form łapownictwa i korupcji. 
Pall zapewnia swoim partnerom szkolenia z zakresu tych wymagań. 

Program przeciwdziałania łapownictwu, korupcji i oszustwom

Więcej informacji można znaleźć w Kodeksie postępowania  
dostawców Pall.?

Informacje na ten temat można znaleźć w Polityce Pall dotyczącej  
etyki i przeciwdziałania korupcji.?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Anticorruption%20Policy%20-%20Polish.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Supplier%20Code%20of%20Conduct.pdf
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Program przeciwdziałania łapownictwu, korupcji i oszustwom (ciąg dalszy)

Pytania i odpowiedzi 
Jedna z moich klientek planuje wybrać się ze swojego biura w Azji Południowo-Wschodniej 
do głównej siedziby Pall, aby spotkać się z naszym zespołem kierowniczym. Powiedziała mi, 
że oczekuje zwrotu kosztów za wszystkie jej wydatki związane z podróżą, w tym wydatki 
osobiste, które zamiesza ponieść podczas podróży. Czy mogę to zatwierdzić?

Nie. Nie można zatwierdzać zwrotu kosztów za wydatki klienta niezwiązane z działalnością 
biznesową, np. zwiedzanie lub bilety lotnicze dla członków rodziny. Pall nie może pokryć takich 
kosztów, ponieważ w ten sposób mogłyby powstać pozory łapownictwa. Wszystkie wydatki, 
których koszty można zwrócić, muszą być (1) bezpośrednio związane z uczciwym celem 
biznesowym, (2) uzasadnione oraz (3) dopuszczalne przez wszelkie obowiązujące przepisy 
i polityki Pall.

Korzystamy z usług agenta, aby ułatwić relacje z miejscowymi urzędnikami państwowymi. 
Ostatnio poprosił on nas o znaczną podwyżkę jego prowizji, pomimo że nie rozszerzyliśmy 
zakresu jego obowiązków ani nie poprosiliśmy o wykonanie dodatkowej pracy. 
Podejrzewam, że chciałby on przekazać tę kwotę miejscowym urzędnikom. Co mam zrobić?

Jeżeli podejrzewają Państwo, że agent dokonuje nielegalnych płatności w imieniu Pall, Spółka ma 
obowiązek zbadać tę sprawę oraz zatrzymać takie płatności. Należy zgłosić swoje podejrzenia 
swojemu kierownikowi lub Działowi ds. Prawa i Zgodności.

Powiedziano mi, że w pewnym kraju typową praktyką jest wręczanie klientowi niewielkiej 
„gratyfikacji”, zanim zakupi on produkt Pall. Czy powinienem wręczyć „gratyfikację”, aby 
nie stracić możliwości zawarcia transakcji?

Nie. Nie angażujemy się w działalność, której realizacja jest możliwa jedynie poprzez niewłaściwe 
lub nielegalne płatności. Należy skontaktować się z Działem ds. Prawa i Zgodności, jeżeli nie są 
Państwo pewni, czy dana płatność jest dozwolona. Jeśli dowiedzą się Państwo o wykorzystywaniu 
prezentów, łapówek, gratyfikacji, nielegalnych prowizji, tajnych płatności lub zachęt w stosunku 
do kogokolwiek, w tym do klientów, ich agentów lub pracowników (lub członków ich rodzin) 
w celu zawarcia transakcji, należy natychmiast skontaktować się z Działem ds. Prawa i Zgodności.



Należy uważać, aby nie doprowadzić do sytuacji, 
która mogłaby sugerować konflikt interesów lub 
sprzeczne interesy bądź stworzyć wrażenie próby 
niewłaściwego wpływania na decyzje biznesowe.

Udane relacje biznesowe z partnerami biznesowymi są kluczowym 
elementem naszego sukcesu. Dlatego w pewnych okolicznościach 
oraz gdy jest to konieczne, mogą Państwo rozważyć zaoferowanie 
prezentu lub przyjąć prezent od klienta lub partnera biznesowego za 
uzyskaniem wcześniejszej zgody od swojego kierownika. Należy jednak 
uważać, aby nie doprowadzić do sytuacji, która mogłaby sugerować 
konflikt interesów lub sprzeczne interesy bądź stworzyć wrażenie próby 
niewłaściwego wpływania na decyzje biznesowe.

Czym są prezenty?

„Prezenty” oznaczają cokolwiek wartościowego, w tym rozrywkę, 
np. zaproszenia na wydarzenie sportowe lub kolację. Każdy prezent 
wręczany klientowi lub innemu partnerowi biznesowemu bądź który 
Państwo otrzymują podczas czasu trwania Państwa zatrudnienia, 
powinien: 

• nie wiązać się z żadnymi zobowiązaniami lub oczekiwaniami 
(wyrażonymi lub domniemanymi);

• być jawnie wręczany;

• mieć rozsądną wartość; 

• być zgodny z zasadami odbiorcy; 

• być stosowny, zgodny z prawem oraz odpowiednio 
udokumentowany. 

Kiedy prezenty są dopuszczalne, a kiedy są one 
niewłaściwe?

Niektóre prezenty dla lub od partnerów biznesowych są zasadniczo 
dopuszczalne i nie wymagają wcześniejszej zgody. Są to:

•  nominalne prezenty o łącznej wartości rynkowej maksymalnie 
100 dolarów amerykańskich wręczane lub otrzymywane z jednego 
źródła w pojedynczym okresie 12 miesięcy;

•  okazjonalne posiłki biznesowe i rozrywki o wartości poniżej 
200 dolarów amerykańskich na osobę, zapewniane lub 
otrzymywane z jednego źródła w ciągu jednego roku.
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Prezenty i rozrywka



Jeżeli chcieliby Państwo wręczyć lub otrzymać upominek, lub 
uczestniczyć w posiłkach biznesowych bądź rozrywce z jednego źródła, 
a wartość upominków, posiłków lub rozrywki przekroczy ten roczny limit 
wyrażony w dolarach, muszą Państwo uzyskać wcześniejszą zgodę od 
swojego kierownika oraz Działu ds. Prawa i Zgodności. 

Prezenty przekazywane pomiędzy pracownikami są oczywiście 
dozwolone, ale należy je wręczać z zachowaniem szacunku. Należy 
uważać przy przekazywaniu upominków pomiędzy kierownikami a ich 
bezpośrednimi podwładnymi lub w przypadku, gdy grupa pracowników 
zbiera pieniądze na upominek grupowy dla pracownika.

 Pewne rodzaje upominków nigdy nie są właściwe i nie można ich 
wręczać ani przyjmować. Obejmuje to każdy prezent, który może 
sprawiać wrażenie niewłaściwego. Przykłady nieodpowiednich 
prezentów to m.in.:

•	 cokolwiek nielegalnego, niestosownego, obraźliwego lub mogącego 
wprawić Pall w zakłopotanie;

•	 pieniądze lub ich ekwiwalenty (np. karty upominkowe);

•	 cokolwiek wręczanego w ramach umowy zrobienia czegoś w zamian 
(coś w zamian za coś innego), np. upominek powiązany z procedurą 
przetargu lub składania ofert;

•	 wykorzystywanie swoich własnych środków pieniężnych lub źródeł 
na upominki lub rozrywki o wartości przekraczającej limit wyrażony 
w dolarach amerykańskich dla klienta lub dostawcy.

Specjalne zasady dotyczące pracowników i agencji 
rządowych

Bardziej rygorystyczne zasady oraz polityka Pall mają zastosowanie 
w interakcjach z podmiotami rządowymi oraz ich pracownikami lub 
przedstawicielami na szczeblu federalnym, stanowym, prowincjonalnym 
lub lokalnym. W relacjach z podmiotami rządowymi nigdy nie 
należy obiecywać, proponować bądź przekazywać czegokolwiek 
wartościowego pracownikom rządowym, ani bezpośrednio ani 
pośrednio, w ramach próby wpłynięcia na nich w celu wywołania 
działań lub odstąpienia od działań w związku z uzyskaniem jakiejkolwiek 
korzyści biznesowej.

Darowizny Pall na rzecz organizacji charytatywnych

Darowizny od Pall na rzecz podmiotów rządowych lub darowizny 
charytatywne na rzecz podmiotów nienastawionych na zysk lub 
niebędących podmiotami rządowymi muszą być zgodne z Polityką Pall 
dotyczącą darowizn charytatywnych. Jeżeli zostaną Państwo poproszeni 
przez partnera biznesowego lub jakikolwiek inny podmiot o przekazanie 
lub polecenie przekazania takiej darowizny, proszę postępować zgodnie 
z procedurą zatwierdzania wymienioną w tej polityce.
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Prezenty i rozrywka (ciąg dalszy)

PatrzPolityka Pall dotycząca rozrywek i prezentów biznesowych.?

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Business%20Entertainment%20and%20Gifts%20Policy.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Charitable%20Contibutions%20Policy.pdf
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Prezenty i rozrywka (ciąg dalszy)

Pytania i odpowiedzi 
Czy mogę przyjąć propozycję posiłku biznesowego od dostawcy?

W większości sytuacji skromne i rzadko organizowane posiłki biznesowe mogą zostać zaakceptowane. 
Jednak niezależnie od tego, czy dostawca pokrywa koszty posiłku, należy zawsze rozważyć konkretną 
sytuację oraz to czy Państwa bezstronność może zostać zagrożona lub wydawać się zagrożona. Jeżeli 
posiłek zostanie zaproponowany podczas negocjacji umowy, należy zawsze grzecznie odmówić. Jeżeli nie 
są Państwo pewni, proszę porozmawiać ze swoim kierownikiem.

W ramach swojej pracy współpracuję z urzędnikiem lokalnej administracji rządowej. Czy ze względu 
na sezon świąteczny mogę przekazać mu kosz owoców?

Nie, chyba że mają Państwo pozwolenie od dyrektora ds. zgodności Pall lub od swojego miejscowego 
specjalisty ds. zgodności. Jeżeli w dane działania zaangażowani są urzędnicy rządowi lub pracownicy 
podmiotów będących w posiadaniu rządu lub kontrolowanych przez niego (np. firmy telekomunikacyjne, 
publiczne uniwersytety oraz szpitale), przepisy antykorupcyjne na świecie oraz polityka Pall są jeszcze 
bardziej rygorystyczne w kwestii zabraniania wręczania upominków, aby uniknąć łapownictwa lub nawet 
stworzenia wrażenia łapownictwa. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Pall dotyczącej etyki 
i przeciwdziałania korupcji.

Co w przypadku, gdy dostawca zaproponuje mi dwa świetne bilety na mecz Pucharu Świata? Czy 
mogę je przyjąć?

Nie. Niezależnie od tego, czy bilety zostały zaproponowane na Państwa osobisty użytek czy też 
w nawiązaniu do spotkania biznesowego, tego typu propozycja jest kosztowna i może być przez innych 
postrzegana jako próba wywierania wpływu na decyzje biznesowe. 

Zewnętrzna organizacja zaproponowała pokrycie kosztów mojej podróży na wydarzenie, które 
organizuje. Czy mogę się na to zgodzić?

Jest to uzależnione od tego, kto składa taką propozycję, jaki jest powód i jakie jest ryzyko wystąpienia 
rzeczywistego konfliktu interesów lub jego wrażenia. Istnieją pewne sytuacje, w których dopuszczalne 
jest przyjęcie oferty pokrycia kosztów podróży oraz zakwaterowania w rozsądnej wysokości od klienta, 
partnera, dostawcy lub podmiotu zewnętrznego. W przypadku niepewności proszę zapoznać się 
z wytycznymi zawartymi w Globalnych wytycznych w zakresie podróży oraz Polityce zwrotu wydatków lub 
skontaktować się z Działem ds. Prawa i Zgodności.

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Anticorruption%20Policy%20-%20Portuguese.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Travel%20and%20Expense%20Reimbursement%20Policy%20-%20English.pdf


Naruszenie przepisów antymonopolowych 
i dotyczących konkurencji może nieść ze sobą 
poważne konsekwencje dla spółki i pracowników 
uczestniczących w takich działaniach.

Pall mocno konkuruje na rynku w celu jak najlepszego zaspokojenia 
potrzeb swoich klientów i zwiększenia wartości udziałów. Musimy 
jednak stale pamiętać, że spółka podlega przepisom antymonopolowym 
i dotyczącym konkurencji w większości krajów, w których prowadzi 
działalność. Przepisy te są złożone i różnią się w zależności od kraju. 
W zasadzie na ich mocy zabronione jest zawieranie porozumień lub 
podejmowanie działań, które w nieuzasadniony sposób ograniczają 
swobodę handlu lub konkurencję.

Nie wolno omawiać ani wymieniać informacji 
z konkurencją (ani nawet stwarzać pozorów takich 
rozmów lub wymiany informacji) w zakresie:

• praktyk i strategii dotyczących pracy nad produktami i wprowadzania 
ich na rynek;

• cen, metod ustalania cen, planów dotyczących cen, warunków 
kredytowania, zniżek, upustów czy dowolnych innych danych 
mających wpływ na ceny;

• współpracy przy przetargach w jakiejkolwiek formie (np. 
udostępniania informacji); dzielenia docelowych wartości);

• dzielenia się terytoriami;

• strategii konkurowania lub innych informacji poufnych.
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Przepisy antymonopolowe i dotyczące konkurencji
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Przepisy antymonopolowe i dotyczące konkurencji (ciąg dalszy)

Inne działania, których należy unikać, to m.in.:

• porozumienia z dowolnymi podmiotami o nieprowadzeniu interesów 
z pewnymi spółkami lub kategoriami spółek;

• wymaganie, aby klient kupował produkty lub usługi, których nie chce 
w celu uzyskania tych produktów lub usług, których sobie życzy;

• nawiązywanie porozumień o cenie odsprzedaży z dystrybutorem 
lub próba zmuszenia dystrybutora w inny sposób do zastosowania 
sugerowanej ceny odsprzedaży (można z dystrybutorem omawiać 
zasadność zastosowania sugerowanej ceny odsprzedaży, ale nie 
można na niego naciskać, aby się podporządkował);

• dyskredytowanie lub krytykowanie w niesprawiedliwy sposób 
produktów lub usług konkurencji (porównania oparte na faktach są 
akceptowane pod warunkiem posiadania danych i analiz na poparcie 
swoich stwierdzeń).

Ważne jest, aby unikać działań, które mogą sugerować naruszanie praw 
antymonopolowych lub dotyczących konkurencji. Przykładowo, wszelkie 
komunikaty na piśmie odnoszące się do naszej konkurencji powinny 
być utrzymane w odpowiednim, biznesowym tonie i należy się w nich 
powstrzymać od używania języka, który można byłoby zinterpretować 
jako zachęcający do zachowań szkodzących konkurencji.

Spotkania stowarzyszeń branżowych i inne wydarzenia branżowe, takie 
jak targi, służą legalnym celom i są wartościowe. Wiąże się z nimi jednak 
pewne ryzyko, ponieważ spotykają się na nich konkurencyjne podmioty, 
które mogą omawiać ze sobą kwestie budzące wspólne wątpliwości, 
potencjalnie przekraczając przy tym granice właściwego postępowania 
w rozumieniu przepisów antymonopolowych i dotyczących 
konkurencji. Nawet żarty dotyczące niewłaściwych tematów, takich 
jak strategie wprowadzania na rynek czy ustalania cen, mogą zostać 
źle zinterpretowane i omyłkowo zgłoszone władzom. Jeśli rozmowa 
potoczy się w kierunku jakiegokolwiek rodzaju dyskusji o charakterze 
mogącym szkodzić konkurencji, należy odmówić wypowiadania się na 
ten temat, opuścić niezwłocznie towarzystwo rozmawiających osób 
i zgłosić zdarzenie do Działu ds. Prawa i Zgodności.

Należy pamiętać, że naruszenie przepisów antymonopolowych 
i dotyczących konkurencji może nieść ze sobą poważne konsekwencje 
dla spółki i uczestniczących w naruszaniu pracowników.

Pytania i odpowiedzi 
Co mogę zrobić, jeśli dystrybutor skarży się na niskie ceny 
u innego dystrybutora?

Należy poinformować dystrybutora, że nie mogą Państwo omawiać 
z innymi podmiotami stosowanych przez nich cen ani próbować 
wpłynąć na te ceny, ponieważ mogłoby to stanowić naruszenie 
przepisów antymonopolowych.



Wszyscy pracownicy obowiązani są przestrzegać przepisów 
prawa dotyczących importu i eksportu.

Różne rządy i organizacje międzynarodowe sprawują kontrolę nad 
międzynarodowym przepływem pewnych dóbr, usług i informacji 
technicznych. Utrzymują również embarga i sankcje ekonomiczne 
w stosunku do niektórych państw, podmiotów i osób. Wspomniana 
kontrola może dotyczyć importu, eksportu, transakcji finansowych, 
inwestycji i innych rodzajów kontaktów biznesowych. Niektóre państwa 
zabraniają ponownego eksportu towarów poza pierwotne miejsce 
przeznaczenia lub taki eksport kontrolują. Pall w pełni przestrzega tych 
przepisów. 

Niekiedy eksport może mieć miejsce bez fizycznego przekroczenia 
granicy państwa, jak w przypadku danych technicznych 
przekazywanych drogą elektroniczną, ustnie lub wizualnie w trakcie 
telekonferencji lub spotkań online. Często pracownik zamierza wziąć 
w podróż laptopa zawierającego informacje techniczne, podlegające 
ograniczeniom eksportowym, jak rysunki projektowe. W takiej sytuacji 
należy uzyskać zatwierdzoną licencję eksportową przed opuszczeniem 
kraju z laptopem. W razie braku pewności co do potrzeby uzyskania 
licencji eksportowej należy zawsze skonsultować się z pracownikami 
Działu ds. Globalnej Zgodności Handlowej.

Dodatkowe informacje na temat wspierania Pall w zapewnianiu 
zgodności z międzynarodowymi przepisami handlowymi można znaleźć 
w witrynie internetowej Zespołu ds. Globalnej Zgodności Handlowej 
w serwisie Pall Connect.
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Kontrole importu i eksportu

Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku polityk i procedur 
dotyczących eksportu i importu oraz Polityce Pall dotyczącej zakazu 
handlu

?

Pytania i odpowiedzi 
Otrzymałem od dystrybutora zamówienie na produkty 
przeznaczone do kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły 
sankcje. Co mam zrobić?

Przepisy prawa dotyczące restrykcji handlowych są zawiłe. 
Podlegające im państwa i osoby ciągle się zmieniają. Należy 
postępować zgodnie z polityką Pall i skonsultować się z członkami 
Zespołu ds. Globalnej Zgodności Handlowej, by ustalić, czy w danej 
transakcji bierze udział państwo, osoba lub inny podmiot będący 
przedmiotem restrykcji handlowych. Nie należy kontynuować 
transakcji nie otrzymawszy wcześniejszej pisemnej zgody od 
Zespołu ds. Globalnej Zgodności Handlowej.

Posiadamy „zastrzeżoną” technologię zawierającą rysunki 
techniczne i specyfikacje ze Stanów Zjednoczonych dotyczące 
naszego projektu. Czy możemy przesłać tę „zastrzeżoną” 
technologię do naszego biura w Pune w Indiach, skoro jest to 
spółka należąca do Pall?

Nie. „Zastrzeżonych” technologii nie wolno udostępniać poza 
granice Stanów Zjednoczonych, nie uzyskawszy wcześniej 
zezwolenia w postaci zatwierdzonej licencji eksportowej, wydanej 
przez właściwą agencję rządową Stanów Zjednoczonych. Zespół ds. 
Globalnej Zgodności Handlowej pomaga pracownikom otrzymać 
niezbędne licencje eksportowe.

http://connect.pall.net/Policy%20Center/Export%20and%20Import%20Policies%20and%20Procedures%20Manual.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Export%20and%20Import%20Policies%20and%20Procedures%20Manual.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Ban%20on%20Trade%20Policy.pdf
http://connect.pall.net/Policy%20Center/Ban%20on%20Trade%20Policy.pdf


Pall przestrzega wszystkich przepisów rządowego 
prawa o zamówieniach publicznych oraz 
szczególnych zasad w zakresie, w jakim odnoszą się 
one do naszych przedsiębiorstw na całym świecie. 

Prowadzenie interesów z jakąkolwiek agencją rządową wiąże się 
z wyjątkowymi wyzwaniami i korzyściami. Pall przestrzega wszystkich 
przepisów rządowego prawa o zamówieniach publicznych oraz 
szczególnych zasad w zakresie, w jakim odnoszą się one do naszych 
przedsiębiorstw na całym świecie. 

Spółka dokłada też wszelkich starań, by postępować zgodnie ze 
szczególnymi zasadami stosowanymi w umowach z rządem Stanów 
Zjednoczonych. Pall zawsze będzie przestrzegać zasad uczciwej 
konkurencji ustanowionych przez rząd Stanów Zjednoczonych, jak 
również honorować restrykcje mające zastosowanie do stosunków 
z pracownikami rządu Stanów Zjednoczonych (np. w kwestii 
podarunków i zatrudnienia), dostarczać produkty i świadczyć usługi 
zgodnie ze specyfikacjami oraz stosować się do wymagań rządowych 
dotyczących księgowania i wyceny. Będziemy również ubiegać się 
jedynie o zwrot uzasadnionych kosztów i zagwarantujemy poprawność 
danych przesyłanych do agencji rządowych.
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Pytania i odpowiedzi 
Zauważyłem, że jeden z naszych podwykonawców wystawił 
klientowi rządowemu rachunek w wysokości 10 000 USD za 
pompę, która nie była częścią zamówienia. Czy mogło dojść do 
oszustwa? Czy powinienem po prostu pozwolić podwykonawcy 
się tym martwić?

Choć może to nie być oszustwo, nie wolno ignorować podejrzanych 
działań w związku z umowami rządowymi. Należy niezwłocznie 
zgłosić sprawę do kierownictwa, Działu ds. Umów Rządowych Pall 
lub Działu ds. Prawa i Zgodności.



Pall dokłada wszelkich starań, by w żaden sposób 
nie wikłać się w przypadki naruszenia praw 
człowieka. Od naszych dostawców i partnerów 
wymagamy utrzymywania podobnych wysokich 
standardów.

Pall stara się gwarantować, by wszyscy pracownicy byli traktowani 
z szacunkiem i godnością, pracowali z własnej nieprzymuszonej woli 
i otrzymywali należne wynagrodzenie za swoje wysiłki. Sprzeciwiamy 
się niewolnictwu, handlowi ludźmi, pracy przymusowej i pracy 
dzieci. Dbamy o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa 
zabraniających takiego wyzysku. Pall dokłada wszelkich starań, by 
w żaden sposób nie wikłać się w przypadki naruszenia praw człowieka. 
Od naszych dostawców i partnerów wymagamy utrzymywania 
podobnych wysokich standardów.
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Globalny Dział ds. Prawa i Zgodności
25 Harbor Park Drive
Port Washington, NY 11050

tel. 516 801 9844 
faks 516 801 9781
www.pall.com

Pall Corporation ma biura i oddziały na całym świecie.

Prosimy o wydrukowanie niniejszego dokumentu na papierze 
ekologicznym.
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