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3Standardy postępowania Fortive

Przesłanie naszego Prezesa  
i Dyrektora generalnego
Szanowni Pracownicy Fortive,

Założenie Fortive daje nam niewiarygodną okazję do stworzenia nowego  
i unikalnego podmiotu, który będzie oparty na silnych fundamentach. Kluczową 
zasadą, która zapewniała nam w przeszłości sukces, było nasze niezachwiane 
zaangażowanie w uczciwe i etyczne prowadzenie działalności. Zależy nam na 
robieniu tego, co jest właściwe. Przestrzeganie najwyższych standardów etycznych 
ma wraz z naszymi utalentowanymi pracownikami, olbrzymim portfelem naszych 
produktów oraz naszym zaangażowaniem w przestrzeganie Systemu biznesowego 
Fortive, zasadniczy wpływ na przyszłość, jaka nas czeka. 

Każda wartość Fortive dotyczy sposobu, w jaki zapewniamy uczciwość naszych 
działań. „Budujemy wyjątkowe zespoły w celu osiągania wyjątkowych 
wyników” — to przesłanie wyraża nasze dążenie do uzyskiwania wybitnych 
wyników w ramach działalności opartej na szacunku i prowadzonej w sposób, 
którego nie musimy się wstydzić. „Sukces klientów inspiruje nas do tworzenia 
innowacji” — to stwierdzenie jest z kolei potwierdzeniem, że na czele naszych 
decyzji zawsze będzie stała jakość. Każdy z naszych 24 00 pracowników kieruje 
się zasadą „Kaizen to nasza filozofia życiowa”, zobowiązując nas do ciągłego 
poszukiwania usprawnień. Wreszcie, mówiąc, że „Konkurujemy z myślą o naszych 
akcjonariuszach”, podkreślamy fakt, że nasi interesariusze – akcjonariusze, 
klienci i pracownicy — chcą być kojarzeni z firmą, która przestrzega najwyższych 
standardów uczciwości.

Podstawowa zasada jest nadal oparta na prostym założeniu: uczciwe 
postępowanie w ramach całej działalności prowadzonej w imieniu Fortive. 
Ale ta zasada nie zawsze jest łatwa w zastosowaniu w skomplikowanym 
świecie międzynarodowego biznesu i prawnych uwarunkowaniach, w których 
prowadzimy działalność. W niniejszych Standardach postępowania Fortive zawarto 
wytyczne dotyczące postępowania w ramach firmy, a także poza nią, jednak nie 
uwzględniono w nich wszystkich sytuacji, na jakie można napotkać. W Fortive oraz 
poszczególnych spółkach operacyjnych dostępnych jest wiele ludzi i zasobów, 
które służą pomocą: menedżer, dział prawny i ds. zgodności z przepisami, dział 
kadr, dział audytu wewnętrznego, działający w naszych strukturach zespół 
kierowniczy oraz udostępniana przez nas infolinia. Zabierz głos! Czekamy na 
kontakt z Państwa strony. 

Zawsze będziemy napotykali na wyzwania — terminy, wskaźniki metryczne, 
„łatwiejszy sposób” — i musimy być wystarczająco silni, aby móc je odeprzeć. 
Nasze zaangażowanie na rzecz etyki i przyjętej przez nas kultury uczciwości musi 
przejawiać się w każdym produkcie, jaki tworzymy, w każdej interakcji, jaka ma 
miejsce między nami, z naszymi cennymi klientami oraz dostawcami w ramach 
każdej okazji biznesowej, jaką uda nam się stworzyć. Oczekują od nas tego nasi 
klienci i partnerzy biznesowi. Wymagają tego nasi akcjonariusze. To sposób, w jaki 
prowadzimy działalność.

Wyjątkowe zespoły zachowują się uczciwie. Kultura Fortive opierająca się na 
uczciwości i przestrzeganiu przepisów jest utrzymywana i umacniana przez 
uczciwe i rzetelne codzienne działania każdego z Państwa, będące w zgodzie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. Dziękuję za wykonaną pracę.

Jim Lico
Prezes  

i Dyrektor generalny
maj 2016 r.
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Budujemy wyjątkowe zespoły w celu  
osiągania wyjątkowych wyników
•  Jesteśmy zespołem ludzi zaangażowanych w tworzenie technologii odgrywających zasadniczą 

rolę w rozwiązywaniu najważniejszych trudności, z jakimi boryka się świat. 

•  Rozwijamy siebie i nasze zespoły, stawiając czoła wyzwaniom, z których możemy się czegoś 

nauczyć i które pozwalają przyspieszyć nasze postępy. 

• Poszukujemy rozwiązań opartych na faktach i przyczynach źródłowych, a nie oskarżaniu.  

•  Ponosimy odpowiedzialność za swoje wyniki i uzyskujemy je w sposób, który nie jest zależny od 

polityki, czy też biurokracji. 

•  Przestrzegamy wysokich standardów etycznych i szanujemy innych.  

Nasze wartości
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Sukces klientów inspiruje nas do  
tworzenia innowacji
• Jakość zajmuje zawsze pierwsze miejsce!

•  Dzięki naszej kreatywności i staranności możemy przenosić swoje produkty, usługi i procesy na 

kolejne poziomy.  

•  Marzymy o innowacyjnych ofertach, tworzymy je i dostarczamy, aby tworzyć lepsze firmy i uczyć 

się dodatkowych rzeczy. 

•  Zachęcamy do zgłaszania nieschematycznych idei, dotyczących zarówno dużych, jak i  

małych kwestii. 

• Głos klienta jest wyznacznikiem sposobu naszego myślenia.

Kaizen to nasz sposób na życie 
• Naszą pasją jest określanie nowych sposobów. 

•  W ramach zaangażowania na rzecz ciągłego usprawniania swoich działań, łączymy siłę firmy o 

ugruntowanej pozycji z nastawieniem na tworzenie innowacji. 

• Podstawą naszej kultury jest System biznesowy Fortive (Fortive Business System, FBS).  

• W ramach FBS dostępny jest bogaty zestaw narzędzi, które pomagają nam w rozwoju.

•  Dynamiczne, powtarzalne procesy przyczyniają się do osiągania najlepszych poziomów jakości, 

dostawy i kosztów, które satysfakcjonują naszych klientów i przekraczają ich oczekiwania.

Rywalizujemy o udziałowców
•  Wykorzystujemy kapitał w ramach firmy oraz poza nią, wszędzie tam, gdzie za jego pomocą 

możemy zareagować na wymagania rynkowe w najbardziej skuteczny sposób. 

•  Zyski są ważne, ponieważ pozwalają pozyskiwać i utrzymywać przez długi czas lojalnych 

interesariuszy (akcjonariuszy i pracowników).
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Wprowadzenie
Osiągnięcie sukcesu przez Fortive będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy każdy Pracownik 
Firmy Fortive w każdym jej oddziale będzie postępował zgodnie z najwyższymi standardami 
etyki zawodowej oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i zasadami. Standardy 
postępowania Fortive są wyrazem tych fundamentalnych wymogów i zawierają szczegółowe 
informacje o tym, jak można znaleźć odpowiedzi na typowe pytania dotyczące kwestii 
etycznego postępowania i przestrzegania przepisów, które pojawiają się w trakcie zwykłego 
prowadzenia działalności gospodarczej przez Firmę Fortive. Standardy postępowania 
zawierają również odniesienia do innych dostępnych dla Pracowników materiałów, których 
celem jest pomoc w znalezieniu odpowiedzi na pytania z zakresu uczciwości i przestrzegania 
przepisów, które nie zostały ujęte w naszych Standardach postępowania.

Podejmowanie właściwych decyzji biznesowych, mając przy tym na uwadze etyczne 
postępowanie i przestrzeganie wszystkich przepisów prawa i zasad, umożliwia nam 
utrzymanie zaufania, którym cieszymy się u naszych wielu interesariuszy — akcjonariuszy, 
klientów, dostawców, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych, w których 
prowadzimy działalność – i zarazem kładzie fundament pod naszą pomyślną przyszłość.

Oto kilka definicji, które przydadzą się w trakcie lektury naszych Standardów postępowania: 
Termin „Fortive” i „Firma Fortive” lub „Firmy Fortive” oznacza korporację Fortive i wszystkie 
jej spółki operacyjne na całym świecie, niezależnie od tego, czy są one bezpośrednimi czy 
też pośrednimi podmiotami zależnymi. 

Termin „Pracownicy” oznacza wszystkie osoby zatrudnione przez Firmy Fortive  
(w tym członków zarządu), a także dyrektorów Firm Fortive w przypadku, gdy działają oni  
w ich imieniu.

Standardy postępowania Fortive mogą ulegać zmianie co jakiś czas. Aktualną wersję 
można zawsze znaleźć na portalu Fortive Connect.
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Zakres obowiązywania  
Standardów postępowania  
Standardy postępowania obowiązują wszystkich Pracowników wszystkich Firm Fortive na całym świecie. 
Pracownicy mogą być zobowiązani do złożenia oświadczenia, że przeczytali i zrozumieli Standardy 
postępowania oraz przestrzegają ich, niemniej jednak obowiązują one nawet wtedy, gdy Pracownik nie złożył 
takiego oświadczenia. Postępowania zgodnego z tymi samymi standardami etyki zawodowej i dotyczącymi 
przestrzegania przepisów, które obowiązują naszych Pracowników, oczekujemy także ze strony naszych 
agentów, przedstawicieli, niezależnych kontrahentów, konsultantów, dostawców, partnerów biznesowych  
i innych osób, które wspierają naszą działalność.

Konflikty pomiędzy naszymi Standardami  
a zasadami Firmy Fortive lub  
obowiązującym prawem
Firmy Fortive prowadzą działalność w skali globalnej i podlegają wielu różnym przepisom. Firmy Fortive 
ponadto tworzą własne zasady, które są dostosowane do miejscowych uwarunkowań. W przypadku zajścia 
sprzeczności pomiędzy obowiązującym prawem a naszymi Standardami lub zasadami Firmy Fortive, bądź 
też gdy obowiązujące przepisy przyznają Pracownikom dodatkowe prawa lub ochronę, wówczas przepisy te 
muszą być przestrzegane i Pracownicy, których one dotyczą, mają prawo korzystać z tych dodatkowych praw 
lub ochrony. W przypadku, gdy zachodzi konflikt pomiędzy zasadami Firmy Fortive a naszymi Standardami 
postępowania, należy przestrzegać Standardów postępowania, a nie zasad Firmy Fortive. Miejscowe zwyczaje 
lub praktyki biznesowe, które są sprzeczne z naszymi Standardami postępowania lub zasadami Firmy Fortive, 
nie są dozwolone (chyba że są obowiązkowe w świetle lokalnego prawa).

W jaki sposób zajmujemy się kwestiami 
budzącymi wątpliwości i zgłaszamy 
naruszenia — Zabieramy głos!
Standardy postępowania i inne zasady Fortive omawiają wiele typowych kwestii z zakresu uczciwości  
w biznesie i zgodności z przepisami, z którymi można się zetknąć w toku normalnego prowadzenia działalności. 
W każdym przypadku, gdy rozpatrujemy jakąś sprawę z zakresu etycznego postępowania lub przestrzegania 
przepisów, bez względu na to, czy obejmuje ona nasze własne decyzje, czy innych Pracowników, należy 
kierować się Standardami postępowania i innymi zasadami Fortive. Jeśli w dalszym ciągu mamy wątpliwości, 
daną sprawę należy omówić ze swoim bezpośrednim przełożonym lub menedżerem, kierownikiem lub 
przełożonym wyższego szczebla, przedstawicielem lokalnego działu kadr lub prawnego Firmy Fortive, bądź też 
z dowolną osobą z działu kadr, działu prawnego lub audytu wewnętrznego korporacji Fortive.
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W przypadku podejrzenia, że nastąpiło lub może nastąpić naruszenie prawa lub naszych Standardów postępowania lub 
innych zasad Fortive, zabierz głos!  Naruszenie lub potencjalne naruszenie należy zgłosić swojemu bezpośredniemu 
przełożonemu lub menedżerowi, bądź też poinformować jeden z poniższych zasobów:

• Innego menedżera lub przełożonego w swojej Firmie Fortive
• Dział kadr lub dział prawny w swojej Firmie Fortive
• Pracownika działu audytu wewnętrznego korporacji Fortive
• Dział kadr lub dział prawny korporacji Fortive
• Infolinię Fortive ds. uczciowości i zgodności z przepisami, dostępną na stronie fortive.ethicspoint.com
• Dowolnego członka rady dyrektorów korporacji Fortive

Zachęcamy wszystkich Pracowników do stawiania pytań w razie wątpliwości co do konkretnej sytuacji z zakresu 
etyki w biznesie i przestrzegania przepisów, a jednocześnie wymagamy od nich niezwłocznego zgłaszania wszelkich 
faktycznych lub potencjalnych naruszeń prawa, naszych Standardów postępowania lub innych zasad Fortive, chyba 
że miejscowe prawo stanowi inaczej. Stawiając pytania kierownictwu i zgłaszając naruszenia, pomagamy Fortive 
osiągnąć i utrzymać najwyższe standardy etyki zawodowej i przestrzegania przepisów, a jednocześnie przyczyniamy 
się do budowania solidnych fundamentów pod naszą pomyślną przyszłość. Oto kilka ważnych kwestii, o których warto 
pamiętać przy zgłaszaniu naruszeń:

• Pracownikom nie wolno zgłaszać naruszeń osobom, które są zaangażowane w naruszenie.
• W przypadku, gdy zgłoszony problem nie został rozwiązany, należy go zgłosić za pośrednictwem innego kanału.
• Świadome lub lekkomyślne zgłoszenie fałszywego zawiadomienia może skutkować wszczęciem postępowania 

dyscyplinarnego, ze zwolnieniem z pracy włącznie (z zastrzeżeniem obowiązującego prawa i umowy o pracę).

Zgłoszenia do Infolinii Fortive ds. uczciwości i zgodności z przepisami mogą być dokonywane anonimowo, jeśli jest 
to dozwolone przez miejscowe prawo. Należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, że zachowanie anonimowości może 
ograniczyć możliwość Fortive do przeprowadzenia dokładnego postępowania wyjaśniającego. Z tego też względu 
zachęca się Pracowników, aby przy zgłoszeniu podawali szczegółowe informacje, w tym swoje dane. 

Wyjaśnianie zgłoszeń i konsekwencje naruszeń
Wszelkie zgłoszone naruszenia prawa, naszych Standardów postępowania lub innych zasad Fortive będą wyjaśniane. 
Pracownicy winni naruszenia będą podlegali postępowaniu dyscyplinarnemu, ze zwolnieniem z pracy włącznie, 
stosownie do okoliczności i zgodnie z obowiązującym prawem. W zależności od rodzaju zdarzenia, osoby w nie 
zaangażowane mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
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Nie prowadzimy działań odwetowych
W odniesieniu do zastrzeżeń z zakresu etyki w biznesie i przestrzegania przepisów, należy zawsze pamiętać, 
że niezgłoszenie ich wcale nam nie pomaga, a wręcz przeciwnie, wyrządza nam krzywdę. Z tego też względu, 
wszyscy musimy promować tworzenie warunków, w których wszyscy Pracownicy mogą czuć się swobodnie, 
kiedy szukają wskazówek w kwestiach etycznych i dotyczących przestrzegania przepisów i zgłaszają w dobrej 
wierze znane sobie lub podejrzewane naruszenia przepisów, naszych Standardów postępowania lub innych 
zasad Fortive. Zgłaszanie zawiadomienia w „dobrej wierze” oznacza, że przekazujemy uczciwie wszystkie 
posiadane informacje, niezależnie od tego, czy postępowanie wyjaśniające wykryje faktyczne naruszenie. 
Jeśli ktokolwiek czuje, że stał się obiektem działań odwetowych w wyniku zgłoszenia zawiadomienia w dobrej 
wierze, należy skontaktować się z jednym z zasobów wyszczególnionych w rozdziale „W jaki sposób zajmujemy 
się kwestiami budzącymi wątpliwości i zgłaszamy naruszenia”.

Prosimy zwrócić uwagę, że Pracownicy, którzy będą angażować się w działania odwetowe, będą podlegali 
postępowaniu dyscyplinarnemu, ze zwolnieniem z pracy włącznie, stosownie do okoliczności i zgodnie  
z obowiązującym prawem.

Dodatkowe oczekiwania wobec 
menedżerów i przełożonych
Pracownicy, którzy są menedżerami lub przełożonymi innych Pracowników, pełnią funkcję liderów w Fortive 
i wymaga się od nich przestrzegania Standardów postępowania słowem i czynem oraz dawania dobrego 
przykładu do naśladowania innym Pracownikom. Jeśli jesteś menedżerem lub przełożonym:  

• W odniesieniu do podległych sobie Pracowników, nigdy nie lekceważ nielegalnego zachowania, 
naruszeń naszych Standardów postępowania, obowiązujących zasad Firmy, bądź też innego zachowania 
jakiegokolwiek Pracownika, które nie spełnia obowiązujących Pracowników wysokich standardów etycznych  
i zgodności z przepisami.

• Należy dopilnować, aby podlegli Pracownicy zapoznali się ze Standardami postępowania, odpowiednimi 
zasadami Firmy oraz zrozumieli znaczenie kultury wysokich standardów etycznych i przestrzegania przepisów.

• Należy zapewnić warunki pracy, w których Pracownicy nie czują się skrępowani przy omawianiu zagadnień 
Standardów postępowania, obowiązującego prawa i zasad Firmy Fortive oraz zabierając głos, kiedy będą 
mieli jakieś zastrzeżenia w tym względzie. 

• Należy niezwłocznie zgłosić osobie na wyższej pozycji w Fortive wszelkie kwestie budzące wątpliwości,  
o których zostałeś/-aś poinformowany(a) przez Pracownika celem podjęcia działań lub osobiście 
zagwarantować, że zastrzeżenia zostaną poddane obiektywnemu postępowaniu wyjaśniającemu i odpowiednio 
rozwiązane.

• Nie wolno nigdy podejmować działań odwetowych wobec Pracownika, który zgłosił w dobrej wierze 
zastrzeżenia dotyczące faktycznego lub podejrzewanego niewłaściwego zachowania. Należy natomiast 
podjąć odpowiednie kroki dyscyplinarne wobec kogokolwiek, kto podjął działania odwetowe lub pozwolił, 
aby miały one miejsce.
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Budujemy wyjątkowe  
zespoły w celu osiągania 
wyjątkowych wyników 
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Szanujemy naszych Pracowników
W Fortive dokładamy wszelkich starań, aby innych Pracowników traktować sprawiedliwie, z szacunkiem  
i godnością. Abyśmy mogli to osiągnąć, dbamy o utrzymanie pozytywnego środowiska pracy, w którym nie 
będzie tolerowana dyskryminacja i nękanie. Szanujemy także wszystkie obowiązujące przepisy prawa pracy.
 
Niezależnie od położenia geograficznego, wszystkie decyzje związane z zatrudnieniem muszą być oparte 
wyłącznie na kwalifikacjach zawodowych, bez względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, wyznanie, 
płeć, stan cywilny, upośledzenie, status kombatanta, obywatelstwo, orientację seksualną lub tożsamość 
płciową. Wszystkie miejsca pracy w Firmie Fortive muszą być wolne od wszelkich form nękania. Pomimo tego, 
że definicja nękania może różnić się w zależności od kraju, termin „nękanie” w Fortive obejmuje wszelkie 
niepożądane zachowania jednej osoby względem drugiej, które tworzą środowisko pracy, w którym panuje 
atmosfera zastraszenia, wrogości lub nieprzyzwoitości. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nękanie  
w miejscu pracy może mieć charakter przemocy fizycznej, być wyrażone w mowie lub piśmie, bezpośrednio 
lub za pośrednictwem innych środków, jak np. wiadomość e-mail. Nękanie nie zawsze przyjmuje postać 
molestowania seksualnego. Potencjalnie nieprzyzwoite zachowania obejmują zaloty, obelgi dotyczące rasy 
lub krytyczne uwagi bądź żarty o tematyce rasowej, światopoglądowej, pochodzeniu etnicznym lub orientacji 
seksualnej. Firmy Fortive nie będą tolerować takiego zachowania, niezależnie od tego, czy jest ono nielegalne 
w myśl miejscowego prawa kraju, w którym będzie ono miało miejsce.

Ponadto, Firmy Fortive muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów regulujących kwestie 
minimalnej płacy i czasu pracy obowiązujących w krajach, w których zatrudniani są Pracownicy, dbając o to, 
aby uczciwe praktyki dotyczące zatrudnienia były przestrzegane w skali globalnej. Ponadto Firmom Fortive  
nie wolno zatrudniać dzieci ani praktykować pracy przymusowej, bądź też świadomie prowadzić działalność  
z dostawcami lub innymi partnerami biznesowymi, którzy tak postępują. 

Wszyscy Pracownicy muszą wspierać pozytywne środowisko pracy, posługując się starannymi  
i profesjonalnymi sposobami komunikowania się. Należy unikać przesady, obraźliwych komentarzy, spekulacji 
lub niestosownych uwag na temat innych osób i firm we wszystkich e-mailach, wewnętrznych notkach, 
okólnikach, oficjalnych raportach i innych formach komunikacji i dokumentacji.

Kierowanie się tymi zasadami poprawia jakość naszego miejsca pracy. Zapewnia, że jesteśmy atrakcyjni dla wielu 
osób posiadających rozmaite talenty, mocne strony, doświadczenia i cechy, które wspierają sukces Fortive. 

W przypadku, gdy dowiemy się o sytuacji, która może naruszać te zasady, należy zgłosić swoje uwagi do 
jednego z zasobów wyszczególnionych w rozdziale „W jaki sposób zajmujemy się kwestiami budzącymi 
wątpliwości i zgłaszamy naruszenia”. Przypominamy, że Fortive nie pozwala na żadne przejawy działań 
odwetowych względem Pracowników, którzy zgłosili kwestie budzące wątpliwości w dobrej wierze.
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Szanowanie innych Pracowników oznacza także wzajemne poszanowanie prywatności. Jako Pracownicy 
często przekazujemy Firmom Fortive nasze dane osobowe, takie jak np. informacje kontaktowe lub dotyczące 
świadczeń. Firmy Fortive utrzymują dane osobowe każdego z nas, takie jak informacje płacowe. Do obowiązku 
każdego z nas należy chronienie i szanowanie prywatnych danych osobowych innych Pracowników zgodnie ze 
wszystkim obowiązującymi przepisami prawa, w tym miejscowymi przepisami ochrony i prywatności danych. 
Jeśli obowiązki służbowe danego Pracownika wymagają uzyskania dostępu do tego typu poufnych informacji, 
należy zachować ostrożność, aby je chronić i wykorzystywać tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne 
do wywiązania się z zadań służbowych. Wszelkie zapytania dotyczące zatrudnienia, takie jak sprawdzenie 
referencji, powinny być kierowane do działu kadr. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą 
Polityką ochrony danych osobowych, która znajduje się na portalu Fortive Connect.

W ciągu paru ostatnich tygodni dział Jolanty przeprowadzał rozmowy z kandydatami na wolne 
stanowisko. Wie ona, że Firma Fortive rozpaczliwie szuka kogoś, kto mógłby rozpocząć pracę 
możliwie najszybciej. Przypadkiem usłyszała, jak jej menedżer żartował sobie z rasy jednego z 
kandydatów i płci innego. Jest właściwie pewna, że to były tylko żarty, ale martwi ją to, że jego 
dowcipy mogły mieć charakter dyskryminacyjny i że z tego właśnie powodu nie zatrudnił on żadnej 
z tych osób. Co zatem powinna uczynić?

Aby utrzymać możliwie najlepszych pracowników, Pracownicy wszystkich Firm Fortive muszą  
zaakceptować różnorodność i przyjmować wszystkie wykwalifikowane osoby, bez względu na ich 
rasę lub płeć oraz inne cechy podlegające prawnej ochronie. Dowcipy menedżera Jolanty tworzą 
nieprzyjazne środowisko i mogą wskazywać na fakt, że jego decyzje dotyczące zatrudnienia 
podejmowane są na podstawie kryteriów, które nie są oparte na kwalifikacjach zawodowych. Jolanta 
powinna zgłosić swoje zastrzeżenia do jednego z zasobów wyszczególnionych w rozdziale „W jaki 
sposób zajmujemy się kwestiami budzącymi wątpliwości i zgłaszamy naruszenia”.

Rozpoznawanie konfliktów interesów  
i powiadamianie o nich
„Konflikt interesów” ma miejsce wtedy, gdy prywatne interesy Pracownika kolidują lub nawet jedynie stwarzają 
pozory kolidowania z interesami Firmy Fortive. Sytuacja konfliktowa może pojawić się, gdy Pracownik 
podejmuje działania lub posiada udziały, które mogą sprawić, że trudno będzie się mu wywiązać z obowiązków 
służbowych w Firmie Fortive w sposób obiektywny i wydajny. Konflikt interesów może również pojawić 
się wówczas, gdy Pracownik lub członek jego rodziny, uzyskuje niewłaściwe osobiste korzyści ze względu 
na funkcję, jaką sprawuje w Firmie Fortive. Pracownikom nie wolno pracować w Firmie Fortive na żadnym 
stanowisku lub uczestniczyć w podejmowaniu żadnej decyzji, która obejmuje konflikt interesów, chyba że  
o takim konflikcie został poinformowany menedżer Pracownika i menedżer ten zdecydował, że Pracownik może 
uczestniczyć w procesie decyzyjnym oraz gdy Pracownik przestrzega specjalnych procedur ustalonych przez 
menedżera celem uniknięcia konfliktu.

Konflikt interesów obejmujący osoby pełniące funkcję wiceprezesa Firmy Fortive lub Pracowników na wyższej 
pozycji muszą zostać zgłoszone do Głównego radcy prawnego korporacji Fortive lub Dyrektora generalnego 
celem stwierdzenia przez nich, czy dana sytuacja stanowi rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów  
i podjęcia odpowiednich kroków w tym względzie.

Kolejne rozdziały zawierają dalsze wskazówki dotyczące powszechnie zdarzających się konfliktów interesów.
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Relacje z dostawcami i klientami
Konflikt interesów zachodzi, gdy Pracownik lub jego bliski przyjaciel albo członek rodziny posiada udział 
finansowy w firmie, która sprzedaje jakieś towary Firmie Fortive lub je od niej kupuje. Interesy Pracownika lub 
jego bliskiego przyjaciela bądź członka rodziny mogą odwieźć go od przeprowadzenia możliwie najlepszej 
transakcji z punktu widzenia Firmy Fortive. Jeśli taki konflikt ma miejsce, Pracownikowi nie wolno kontynuować 
dalszej pracy na żadnym stanowisku w Firmie Fortive lub uczestniczyć w procesie decyzyjnym Firmy Fortive, 
która obejmuje firmę, w której Pracownik lub jego bliski przyjaciel albo członek rodziny posiada udział, chyba 
że Pracownik poinformował o tym konflikcie swojego menedżera i konfliktu można uniknąć.
 
Przykłady takiego konfliktu interesów obejmują:
 
• Żona Pracownika otrzyma prowizję od sprzedaży nieruchomości Firmie Fortive
• Pracownik wybiera kontrahenta, którego właścicielem, wspólnikiem, dyrektorem, członkiem zarządu lub 

pracownikiem jest członek rodziny Pracownika
• Pracownik negocjuje umowę z dystrybutorem, który pożyczył pieniądze Pracownikowi
• Pracownik to osoba zatrudniona przez dostawcę lub klienta, który współpracuje z Firmą Fortive Pracownika 

lub członek zarządu bądź właściciel takiego podmiotu.

Prosimy zwrócić uwagę, że konflikt interesów nie ma miejsca w przypadku, gdy Pracownik posiada finansowe 
powiązania ze spółką giełdową, która prowadzi współpracę biznesową z Firmą Fortive, pod warunkiem, 
że udziały Pracownika ograniczają się do posiadania papierów wartościowych (takich jak akcje zwykłe lub 
uprzywilejowane), które stanowią mniej niż dwa procent stosownej klasy, oraz/lub posiada kredyty nabyte  
w ramach zwykłego prowadzenia działalności przez spółkę publiczną i na standardowych warunkach 
handlowych (np. kredyt mieszkaniowy w banku, który prowadzi współpracę biznesową z Fortive).

Mąż Weroniki jest prezesem prywatnej firmy, która składa ofertę sprzedaży surowców Firmie Fortive. 
Jego firma cieszy się dobrą reputacją i oferuje bardzo niskie ceny. Weronika nie jest odpowiedzialna 
za dokonanie wyboru, ale wchodzi w skład zespołu oceniającego potencjalnych kontrahentów. 
Weronika szczerze uważa, że firma jej męża jest najlepszym kontrahentem i nie chciałaby narazić na 
niebezpieczeństwo szansy wygrania kontraktu przez firmę męża. Czy powinna ujawnić tę sytuację  
i poinformować o konflikcie interesów?

Tak, Weronika musi poinformować o tym swojego menedżera. Osobiste powiązania Weroniki 
mogą utrudnić jej zachowanie obiektywizmu i bezstronności w wywiązywaniu się z obowiązków 
służbowych. Musi poinformować swojego menedżera o tym powiązaniu i wycofać się niezwłocznie 
z uczestnictwa w procesie decyzyjnym związanym z firmą jej męża.
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Relacje z konkurentami
Pracownicy Firmy Fortive nie mogą przyjmować oferty zatrudnienia w innej firmie, która jest konkurentem 
Firmy Fortive. Ponadto Pracownikom nie wolno zakładać lub wspierać żadnej firmy, która konkuruje lub ma 
zamiar konkurować z Firmą Fortive. W razie dostrzeżenia takich sytuacji należy zgłosić je do jednego z zasobów 
wyszczególnionych w rozdziale „W jaki sposób zajmujemy się kwestiami budzącymi wątpliwości i zgłaszamy 
naruszenia”, chyba że miejscowe prawo stanowi inaczej.

Relacje z pracownikami
Konflikt interesów występuje wtedy, gdy Pracownicy pozostają w prywatnych związkach, które mają wpływ 
lub stwarzają pozory wpływu na decyzje biznesowe. Z konfliktem interesów mamy do czynienia na przykład 
wtedy, gdy Pracownik jest przełożonym najbliższych członków swojej rodziny lub gdy jego najbliżsi krewni są 
mu pośrednio podlegli, chyba że sytuacja taka została zgłoszona i zaakceptowana i wszelkie wymogi mające 
na celu uniknięcie konfliktu są przestrzegane. Termin „Najbliższy członek rodziny” obejmuje małżonków, 
partnerów życiowych, dzieci, pasierbów, pasierbice, rodziców, rodziców przybranych, rodzeństwo, teściów  
i inne osoby spokrewnione z nami, które mieszkają z nami w tym samym domu.

Niewłaściwe korzyści osobiste
Konflikt interesów występuje także wtedy, gdy Pracownik przyjmie osobistą korzyść od strony trzeciej ze 
względu na pełnioną przez niego funkcję w Fortive (np. specjalny rabat lub inna korzyść dla Pracownika 
lub członka jego rodziny, która nie jest dostępna dla innych) lub gdy Pracownik skorzysta bezpośrednio na 
transakcji z Firmą Fortive, np. otrzymując pożyczkę lub poręczenie od Firmy Fortive.

Pamiętaj, że zaistnienie faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów nie musi oznaczać naruszenia 
naszych Standardów postępowania. Niemniej jednak naruszeniem jest dalsze pełnienie roli w Firmie Fortive lub 
uczestniczenie w procesie decyzyjnym, który obejmuje kwestie związane z konfliktem interesów bez ujawnienia 
tego faktu. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Pracownik znajduje się w sytuacji, która powoduje konflikt 
interesów, musi on powiadomić o tym niezwłocznie swojego menedżera.

Nasi dostawcy i inni partnerzy biznesowi są 
częścią najlepszego zespołu
Nasze relacje z dostawcami i innymi partnerami biznesowymi mają kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. 
Wyszukujemy partnerów biznesowych, którzy podzielają nasze wartości i oczekujemy od nich, aby przestrzegali 
naszych standardów, gdy prowadzą współpracę z Fortive. Nasze oczekiwania wobec dostawców zostały 
opisane w Kodeksie postępowania dostawców Fortive.

Zawsze należy chronić poufność i bezpieczeństwo poufnych informacji, które otrzymujemy od naszych 
dostawców i innych partnerów biznesowych. Obowiązek ten obejmuje poufne informacje stron trzecich, 
w których posiadanie możemy wejść podczas kontaktów z naszymi dostawcami lub innymi partnerami 
biznesowymi. Nigdy nie wolno udostępniać tych informacji innym stronom trzecim, ani nie wolno ich 
przekazywać innym Pracownikom, którzy nie powołują się na uzasadnioną konieczność biznesową,  
aby je otrzymać. 
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W przypadku, gdy partner biznesowy nie spełnia naszych oczekiwań w tym względzie, naraża tym samym 
reputację Fortive na ryzyko. Ważne jest, aby chronić reputację Fortive poprzez zgłaszanie wszelkich działań 
stron trzecich, które wiążą się z naszą działalnością, a które mogłyby wydawać się nielegalne lub nieetyczne. 
Jeśli Pracownik podejrzewa lub zauważy, że nasz partner biznesowy (strona trzecia) angażuje się lub sprawia 
wrażenie, że angażuje się w takie zachowania, należy zgłosić to niezwłocznie swojemu menedżerowi, chyba że 
miejscowe prawo stanowi inaczej.

Wyjątkowe zespoły zachowują się uczciwie
Wyjątkowe zespoły Fortive wygrywają dzięki przestrzeganiu reguł. W ramach przestrzegania obowiązujących 
zasad leży rozeznanie, kiedy Pracownik posiada uprawnienia do danych działań, a kiedy potrzebuje uzyskać 
zgodę przed ich podjęciem. Przy stwierdzaniu, kiedy i czy w ogóle podjąć działanie, należy pamiętać  
o następujących kwestiach:

• Członkowie zarządu korporacji Fortive są jedynymi Pracownikami uprawnionymi do podpisywania 
dokumentów i sprawowania władzy kontrolnej w imieniu korporacji Fortive lub upoważniania innych osób do 
pełnienia tych funkcji.

• Każda Firma Fortive posiada procedury umowne opracowane celem zabezpieczenia aktywów Firmy Fortive  
i zapewnienia odpowiednich mechanizmów kontrolnych koniecznych do prowadzenia skutecznej 
działalności. W ramach tych procedur odpowiednio zdefiniowane uprawnienia dotyczące polityki cenowej 
i innych warunków umownych mogą zostać przekazane do pewnych organizacji i pewnych szczebli 
kierowniczych. Upoważnienie do składania podpisów i zatwierdzania wydatków może być ograniczone i 
przydzielone pewnym funkcjom lub osobom. Podejmowanie zobowiązań biznesowych bez kierowania się 
tymi procesami, poprzez podpisywanie umów „na boku” lub im podobnych, jest niedopuszczalne.

• Wszelkie działania dotyczące wynagrodzenia lub zatrudnienia, które w bezpośredni sposób przynoszą 
korzyść Pracownikowi, wymagają zgody „jednego szczebla wyżej”, co oznacza, że zanim będzie można 
je wykonać, muszą zostać one zatwierdzone przez menedżera menedżera Pracownika.  Przykłady decyzji 
dotyczących wynagrodzenia lub zatrudnienia, które wymagają uzyskania zgody „jednego szczebla wyżej” 
obejmują podwyżkę płacy podstawowej Pracownika, podwyżkę wynagrodzenia motywacyjnego Pracownika 
lub zaproponowanie takiego wynagrodzenia, bądź też zatrudnienie lub awans Pracownika.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do posiadania przez Pracownika upoważnienia do podpisania dokumentu 
lub podjęcia innego działania w imieniu Firmy Fortive, nie wolno podejmować tego działania do momentu, 
w którym Pracownik potwierdzi swoje uprawnienia w tym zakresie lub otrzymania zgody na działanie innego 
Pracownika, który jest upoważniony do podjęcia takiej decyzji.

Każdy Pracownik powinien dążyć do uczciwych kontaktów z klientami, dostawcami, konkurentami oraz 
Pracownikami Fortive. Żadnemu Pracownikowi nie wolno zdobywać nieuczciwej przewagi nad żadną osobą 
poprzez manipulację, zatajenie faktów, nieprawidłowe wykorzystanie informacji zastrzeżonych, składanie 
fałszywych oświadczeń o istotnych faktach ani jakiekolwiek inne nieuczciwe działania i praktyki.  
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Sukces klientów inspiruje nas  
do tworzenia innowacji

Szanujemy własność intelektualną innych
Firmy Fortive szanują własność intelektualną stron trzecich. Wszelkie treści autorstwa stron trzecich, 
wykorzystywane w ramach działalności Firmy Fortive, wewnętrznej lub zewnętrznej, muszą być 
wykorzystywane jedynie zgodnie z konkretnymi warunkami ważnych licencji lub innych praw do takiego 
korzystania. W razie wątpliwości dotyczących prawa wykorzystania przez Firmę Fortive wszelkich treści 
autorstwa stron trzecich, należy zwrócić się o wskazówki do członków miejscowego zespołu prawnego lub 
działu prawnego korporacji Fortive.

Wszelkie zapytania, które Pracownicy mogą otrzymać na temat patentów, praw autorskich, tajemnic 
handlowych, wynalazków lub innej własności intelektualnej stron trzecich, należy skierować do członków 
miejscowego zespołu prawnego lub działu prawnego korporacji Fortive. 
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Uczciwa konkurencja
Firmy Fortive dokładają starań, aby osiągać lepsze wyniki od firm konkurencyjnych i zwiększać swój udział na 
rynku, ale będziemy to czynić wyłącznie poprzez uczciwą rywalizację, w zgodzie z przepisami regulującymi 
kwestie uczciwej konkurencji na całym świecie. Przepisy dotyczące uczciwej konkurencji różnią się  
w zależności od jurysdykcji, ale ich podstawowy cel pozostaje ten sam. Przepisy te chronią i zachowują 
wolny rynek, który gwarantuje dostęp do towarów i usług wysokiej jakości, po uczciwej cenie. Wszystkie 
Firmy Fortive i wszyscy Pracownicy muszą przestrzegać tych przepisów — czasem są one zwane przepisami 
„antytrustowymi”, „antymonopolowymi” lub „o ochronie konkurencji” — we wszystkich krajach, w których  
prowadzimy działalność.

Istnieją pewne sytuacje, których powinniśmy unikać celem postępowania zgodnego z tymi przepisami. 
Po pierwsze, nigdy nie wolno omawiać polityki cenowej lub spraw związanych z tą tematyką z firmami 
konkurencyjnymi. Zakaz ten obejmuje nawet rozmowy towarzyskie. Ponadto, nigdy nie wolno dokonywać 
uzgodnień, formalnych lub nieformalnych, ustnych lub na piśmie, których celem jest podział rynków, 
klientów lub regionów działalności z firmami konkurencyjnymi. Nie wolno omawiać kwestii bojkotu klientów, 
dostawców lub konkurentów. W przypadku gdy, konkurent angażuje Pracownika w tego typu rozmowy, należy 
je natychmiast przerwać, zgłosić to zdarzenie swojemu przełożonemu i udokumentować swoje działania, aby 
zabezpieczyć siebie i swoją Firmę Fortive. Pamiętaj, te same zasady obowiązują podczas spotkań stowarzyszeń 
handlowych. Niezależnie od okoliczności, nawet pozory zmowy mogą narazić na ryzyko Firmę Fortive.

Przepisy dotyczące uczciwej konkurencji nie zabraniają nam zdobywania maksymalnej wiedzy o naszych 
konkurentach. Niemniej jednak, informacji na ich temat nie możemy zdobywać w nielegalny i nieuczciwy 
sposób. Nie wolno, na przykład, nam zatrudnić pracownika konkurencji celem zebrania poufnych informacji 
lub domagać się od nowego Pracownika, aby ujawnił nam poufne informacje o swoim poprzednim 
pracodawcy. Nie wolno nam również prosić nikogo o ujawnienie informacji, do których udostępniania nie mają 
upoważnienia. Jeśli Pracownik pracował wcześniej w innej firmie, nie wolno ujawniać żadnej Firmie Fortive lub 
innemu Pracownikowi żadnych informacji poufnych swojego poprzedniego pracodawcy.



18

Jan ostatnio wziął udział w targach jako przedstawiciel Firmy Fortive. Podczas kolacji wydanej 
na zakończenie targów przedstawicielka konkurencji informuje Jana, że jej firma rozważała 
podwyżkę cen za sprawą nacisków ze strony branży. Firma Fortive, w której pracuje Jan doświadcza 
analogicznych nacisków. Czy byłoby w porządku, gdyby Jan przedyskutował plany cenowe swojej 
Firmy Fortive z przedstawicielem konkurencyjnej firmy?

Nie. Nie wolno nam nigdy omawiać spraw związanych z polityką cenową z naszymi konkurentami. 
Zakaz ten obejmuje także dowiadywanie się o praktykach lub planach cenowych naszej konkurencji 
(poza informacjami dostępnymi ze źródeł publicznych) i ujawnianie naszych własnych planów 
cenowych. Jak tylko Pracownik zorientuje się, że przedstawiciel konkurencji rozpoczyna rozmowę na 
ten temat, należy przerwać ją, nawet jeśli oznaczałoby to wyjście w trakcie wspólnie spożywanego 
posiłku. Należy natychmiast poinformować o tym zdarzeniu swojego menedżera i udokumentować 
swoje działania.

Uczciwa reklama i marketing
Firmy Fortive dokładają wszelkich starań, aby informacje o zaletach naszych produktów były uczciwe  
i dokładne. Dlatego też, omawiając nasze produkty, usługi i ceny, Pracownicy powinni mówić prawdę  
i podawać precyzyjne informacje.

Pracownicy zajmujący się reklamą lub marketingiem muszą znać i przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów regulujących działalność reklamową i marketingową na terenach, w których reklamujemy  
i sprzedajemy nasze produkty.
 
Pracownicy z jednostek medycznych lub dentystycznych muszą być szczególnie ostrożni, ponieważ istnieje 
wiele różnych regulacji, które dotyczą marketingu w tych sektorach.
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Korzystanie z systemów komputerowych 
i innych technologii firmy jako narzędzi 
służących do wspierania innowacji we 
wszystkich aspektach naszej działalności
Systemy komputerowe oraz powiązane z nimi aplikacje i technologie Firmy Fortive są udostępniane do 
celów biznesowych Firmy Fortive. Są to narzędzia do wspierania naszej innowacyjności i wydajności. Musimy 
dbać o bezpieczeństwo tych systemów i aplikacji oraz wszelkich danych przechowywanych na nich przed 
zniszczeniem, modyfikacjami, kradzieżą, oszustwem i dostępem osób nieupoważnionych.

Pracownicy mogą w ograniczony sposób korzystać z udostępnianego przez Firmę Fortive dostępu do Internetu 
i aplikacji służących do komunikacji elektronicznej takich jak e-mail lub komunikatory w celach prywatnych, 
pod warunkiem, że to ograniczone korzystanie nie będzie kolidować z wywiązywaniem się z obowiązków 
służbowych lub możliwością wykorzystania tych systemów w celach biznesowych. 

Nigdy nie wolno używać sprzętu komputerowego, oprogramowania, usług, subskrypcji, aplikacji lub innych 
rozwiązań technologicznych będących własnością lub opłaconych przez Firmę Fortive do nieuprawnionych, 
nieprofesjonalnych lub nielegalnych celów, ani do wszelkich innych celów, które mogą wprowadzić Fortive  
w zakłopotanie. Oznacza to, w części, że nie wolno korzystać z tych mediów, aby:

• Oglądać, pobierać lub przesyłać materiały, które są nielegalne lub obraźliwe, nieprzyzwoite, bluźniercze, 
pornograficzne lub erotyczne

• Przekazywać wiadomości, które mogłyby zostać zinterpretowane jako napastliwe lub o charakterze 
dyskryminacyjnym

• Ujawniać jakiekolwiek uwłaczające lub poufne informacje o Firmie Fortive lub jej klientach, partnerach 
biznesowych lub dostawcach

• Wysyłać lub pobierać materiały objęte prawem autorskim, tajemnice handlowe, zastrzeżone informacje 
pracownicze, finansowe lub marketingowe, dane o eksporcie i podobne materiały bez uzyskania na to 
stosownego upoważnienia

Należy pamiętać, że systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne są własnością Firmy Fortive. W zakresie 
maksymalnym dopuszczalnym przez prawo, Fortive jest właścicielem wiadomości, materiałów i danych 
utworzonych, przesyłanych, otrzymywanych, przechowywanych lub do których dostęp jest uzyskiwany przez 
udostępnione przez Fortive komputery i urządzenia peryferyjne oraz zastrzega sobie prawo do monitorowania 
wszelkich sposobów wykorzystywania naszych systemów sieciowych i komputerowych oraz urządzeń 
peryferyjnych. Oznacza to, że o ile miejscowe prawo nie stanowi inaczej, Pracownicy nie mogą oczekiwać 
prywatności w odniesieniu do tych systemów i materiałów. Z tego względu, jeszcze bardziej ważne staje 
się przestrzeganie naszych Standardów postępowania i zasad Firmy Fortive, aby w odpowiedni sposób 
wykorzystywać te zasoby.
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Unikanie łapówek i niewłaściwych płatności
W każdym kraju, w którym prowadzimy działalność, obowiązują przepisy antykorupcyjne, i w wielu z tych krajów 
przepisy te rozciągają się na działania prowadzone poza granicami tych krajów. Mamy obowiązek przestrzegania 
wszystkich przepisów tego typu. A ze względu na to, że korporacja Fortive jest spółką publiczną z siedzibą 
w Stanach Zjednoczonych, przykładamy szczególną uwagę do przestrzegania wymogów antykorupcyjnych 
amerykańskiej Ustawy o zapobieganiu zagranicznym praktykom korupcyjnym (Ustawy FCPA).

Bez względu na kraj, wszystkie takie przepisy zawierają te same istotne zakazy — nie wolno nam oferować, 
przekazywać lub wręczać łapówek ani innych niewłaściwych płatności, ani niczego wartościowego 
pracownikowi naszego klienta lub pracownikowi administracji państwowej celem doprowadzenia do sprzedaży, 
uzyskania informacji albo państwowej koncesji, licencji lub działania, bądź też celem uzyskania jakiejkolwiek 
innej korzyści biznesowej. 

Nie wolno nam także pozwolić, aby strona trzecia, jak np. dystrybutor, przedstawiciel handlowy, agent, 
koordynator lub jakaś inna osoba dokonała takiej płatności w naszym imieniu.
 
Pracownik, który podejrzewa, że jakiś inny Pracownik lub strona trzecia może przekazywać taką niewłaściwą 
płatność lub wartościową rzecz, musi natychmiast powiadomić o tym fakcie dział prawny korporacji Fortive lub 
inny zasób wymieniony w rozdziale „W jaki sposób zajmujemy się kwestiami budzącymi wątpliwości i zgłaszamy 
naruszenia”, chyba że miejscowe przepisy stanowią inaczej.
 
W przypadku, gdy Pracownik ma wątpliwości co do konkretnej sytuacji związanej z płatnością, która mogłaby 
stanowić naruszenie tych regulacji lub przepisów prawa, należy zwrócić się o poradę przed zaoferowaniem, 
przekazaniem lub wręczeniem takiej płatności. Więcej informacji znajduje się w naszej  
Polityce antykorupcyjnej, umieszczonej na portalu Fortive Connect.

Wręczanie i przyjmowanie prezentów  
i oferty rozrywki
Wymiana wyrazów uprzejmości biznesowych jest często zwyczajowym aspektem rozwijania dobrych relacji 
służbowych z naszymi klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi. Musimy jednak zachować 
szczególną ostrożność, kiedy angażujemy się w takie działania. Jeśli Pracownik przyjmie przesadny prezent lub 
ofertę rozrywki od partnera biznesowego, Pracownik ten sprawi wrażenie zaistnienia konfliktu interesów i z tego 
powodu nie powinien być dłużej odpowiedzialny za tego klienta. Jeśli przesadny prezent lub oferta rozrywki 
zostaną przekazane przez Pracownika partnerowi biznesowemu, możemy zostać oskarżeni o korupcję. Aby 
pomóc Pracownikom poradzić sobie z tym ryzykiem, przygotowaliśmy Politykę Prezenty i rozrywka, dostępną 
na portalu Fortive Connect. Polityka Prezenty i rozrywka ustanawia limity wartości prezentu, który może być 
wręczony lub przyjęty oraz opisuje inne wymogi obowiązujące wszystkich Pracowników na całym świecie przy 
wręczaniu lub przyjmowaniu prezentów. Rozrywka i prezenty muszą być zawsze w dobrym guście i odpowiednie 
dla oddziału Pracownika oraz nie mogą wprowadzać Firmy Fortive w zakłopotanie. Rozrywka i prezenty  
o podtekście erotycznym są niedozwolone. W razie wątpliwości, czy Pracownik może wręczyć lub przyjąć 
prezent lub ofertę rozrywki zgodnie z zasadami Polityki Prezenty i rozrywka, należy skonsultować się ze swoim 
menedżerem lub jednym z zasobów wyszczególnionych w rozdziale „W jaki sposób zajmujemy się kwestiami 
budzącymi wątpliwości i zgłaszamy naruszenia”.
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Zapewnianie podróży klientów  
i innych stron trzecich
Czasem może się zdarzyć, że najlepszym sposobem na zademonstrowanie klientowi lub innej stronie 
trzeciej naszego rozwiązania opartego na FBS jest ich przyjazd do oddziału Firmy Fortive, aby sami mogli 
się przekonać, jak to wygląda. W przypadku, gdy Firma Fortive będzie pokrywać koszty podróży klienta lub 
strony trzeciej, ważne jest przestrzeganie zasad naszej Polityki Podróże klientów i rozrywka, w tym wypełnienie 
Wniosku o zgodę na podróż i przesłanie go do zatwierdzenia przed podjęciem zobowiązania do pokrycia 
kosztów podróży klienta lub innej strony trzeciej.
 
Generalnie Firmy Fortive mogą zatwierdzić pokrycie kosztów podróży klienta lub innej strony trzeciej, jeżeli:

• Podróż jest niezbędna w celu demonstracji produktów lub usług Firmy Fortive
• Ustalenia dotyczące podróży są skromne (np. przelot klasą ekonomiczną i zakwaterowanie  

w nieluksusowych warunkach)
• Nie zostały zaplanowane dodatkowe atrakcje podczas międzylądowania, które nie mają bezpośredniego 

związku z biznesowym celem podróży, chyba że zostały one opłacone przez beneficjenta i nie skutkują 
dodatkowymi kosztami dla Firmy.

• Przełożony klienta lub innej strony trzeciej, która odbywa podróż, został o niej poinformowany, co może 
zostać potwierdzone najlepiej listem, w którym znajduje się prośba do Fortive o porycie wydatków 
związanych z tą podróżą.

• Nie istnieją prawne restrykcje, które zabraniałyby beneficjentowi przyjęcia oferty podróży.

W maksymalnie możliwym stopniu płatności za podróż, zakwaterowanie i powiązane z podróżą wydatki 
powinny być dokonywane przez Firmy Fortive bezpośrednio na rzecz linii lotniczych, hotelu lub innego 
usługodawcy. W przypadku, gdy zwrot kosztów podróży bezpośrednio osobie podróżującej jest absolutnie nie 
do uniknięcia, należy przed przekazaniem płatności otrzymać rachunki na piśmie wraz z fakturą. 

Polityka Podróże klientów i rozrywka oraz Wniosek o zgodę na podróż są dostępne na portalu Fortive Connect.

Pracownik Firmy Fortive, Dariusz, prowadzi negocjację z kontrahentem, który chce sprzedawać 
swoje usługi Firmie Fortive. Kontrahent zaprosił Dariusza na kolację, aby mogli się lepiej poznać  
i porozmawiać o sprawach biznesowych. Czy Dariusz może przyjąć zaproszenie?

Prawdopodobnie tak. Kolacje biznesowe są dopuszczalne, pod warunkiem, że posiłek ma zwyczajową 
postać i nie jest przesadny oraz jego celem nie będzie wywarcie wpływu na możliwość podjęcia  
przez Dariusza bezstronnej decyzji w imieniu Firmy Fortive. Dariusz musi dobrze rozeznać sytuację  
i rozważyć stan negocjacji i okoliczności kolacji oraz jak będzie to wyglądać, jeśli przyjmie zaproszenie.
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Współpraca z klientami rządowymi
Rządy wielu krajów są znaczącymi nabywcami naszych produktów i usług. Wiele z tych rządów obowiązują 
przepisy, które nakładają szereg wymogów regulujących kwestię zakupu towarów i usług oraz mówią o tym, 
w jaki sposób dostawcy mogą skorzystać z tych możliwości i jak powinni wywiązywać się z kontraktów, 
które otrzymają. Dokładne wymogi różnią się w zależności od kraju, a wraz z tym różne są też konsekwencje 
nieprzestrzegania przepisów. Typowym przykładem takiego zbioru przepisów jest amerykańska Ustawa o 
nieuzasadnionych roszczeniach (False Claims Act), która stanowi, że nielegalne jest składanie fałszywych 
oświadczeń wobec amerykańskiego urzędnika państwowego celem uzyskania kontraktu rządowego lub 
płatności ze strony rządu amerykańskiego. W niektórych krajach potencjalne konsekwencje za naruszenie 
przepisów regulujących kwestie kontraktów z instytucjami rządowymi mogą być znaczne zarówno dla 
Pracowników, jak i dla Firm Fortive i mogą obejmować kary grzywny, więzienia lub utratę prawa do stawania do 
przetargów rządowych w przyszłości.
 
Bez względu na miejsce pracy Pracownika, jeśli stara się on uzyskać dla swojej Firmy Fortive kontrakt 
rządowy lub jeśli jest odpowiedzialny za wykonanie kontraktu rządowego, który Firma Fortive otrzymała, 
Pracownik ten jest odpowiedzialny za znajomość i przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów 
regulujących zamówienia publiczne i kontrakty rządowe. Niezależnie od poszczególnych rozwiązań prawnych 
obowiązujących w miejscu, gdzie znajduje się zakład pracy Pracownika, musi on przestrzegać poniższych 
fundamentalnych zasad:

• Biorąc udział w zamówieniach publicznych, należy zawsze postępować według najwyższych standardów 
etyki i uczciwości. 

• Nigdy nie wolno próbować zdobyć kontraktu rządowego, proponując wartościową rzecz pracownikowi 
administracji państwowej lub jej współpracownikowi albo osobie z nią spokrewnioną.

• Nigdy nie wolno próbować uzyskać informacji w niewłaściwy sposób, który dałby Fortive nieuczciwą 
przewagę konkurencyjną w przetargu rządowym.

• Zawsze należy być szczerym i dokładnym we wszystkich przekazach słownych i pisemnych kierowanych do 
urzędników państwowych lub jednostek rządowych.

• Należy prowadzić wymaganą dokumentację. 

Przestrzeganie zasad Międzynarodowej  
kontroli nad handlem
Firmy Fortive wytwarzają produkty w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Chinach i wielu innych krajach. 
Firmy Fortive sprzedają swoje produkty i inne towary w tych krajach. A to oznacza, że poszczególne oddziały Firmy 
Fortive są zobowiązane do przestrzegania wielu różnych przepisów regulujących kwestie eksportu i importu. 

Przepisy eksportowe mogą nakładać ograniczenia odnośnie do tego, gdzie możemy wysyłać surowce, 
komponenty i gotowe produkty oraz niematerialne dane techniczne i informacje dotyczące technologii 
produkcyjnych. Przepisy eksportowe mogą również nakładać ograniczenia co do tego, komu możemy wysyłać 
te towary oraz do jakich użytkowników końcowych mogą one być dostarczone po przybyciu do innego kraju. 
Dokładny zakres ograniczeń różni się w zależności od eksportowanego towaru, kraju, w którym mamy siedzibę 
oraz szeregu innych czynników. Rozeznanie w tych przepisach jest konieczne do planowania sprzedaży, 
produkcji i strategii marketingowych oraz może mieć wpływ na inne aspekty działalności naszych oddziałów. 
Aby dowiedzieć się więcej o przepisach eksportowych, należy zapoznać się z naszą Polityką eksportową, 
zamieszczoną na portalu Fortive Connect.
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Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy
Firmy Fortive dokładają wszelkich starań, aby uniemożliwić wykorzystanie zasobów Firmy Fortive dla 
celów prania brudnych pieniędzy. Termin „Pranie brudnych pieniędzy” oznacza próbę ukrycia przez osoby 
indywidualne lub organizacje przychodów z działalności przestępczej poprzez sprawianie wrażenia, że zostały 
one zarobione legalnie. Ważne jest, abyśmy znali i przestrzegali wszystkich przepisów prawa i regulacji, których 
celem jest zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. Oznacza to, że musimy dokonywać i otrzymywać płatności 
za towary i usługi wyłącznie zatwierdzonymi i udokumentowanymi kanałami płatniczymi, a zarazem musimy 
być ostrożni i dokonywać właściwych ocen, kiedy natkniemy się na nietypowe transakcje naszych klientów.

Należy zwracać szczególną uwagę na poniższe sygnały ostrzegawcze, które mogą wskazywać na działania 
związane z praniem brudnych pieniędzy:

• Prośby o dokonanie płatności na rzecz podmiotu, który nie jest stroną transakcji (np. strony trzeciej) lub który 
z mocy prawa nie jest uprawniony do otrzymania płatności

• Prośby o przyjęcie płatności od podmiotu, który nie jest stroną transakcji (np. strony trzeciej)  
lub który nie jest z mocy prawa zobowiązany do dokonania płatności

• Prośby o przyjęcie płatności w gotówce, chyba że nie istnieje bezpieczny system bankowy
• Prośby o wysyłkę zamówienia klienta w sposób niezgodny ze standardową procedurą
• Prośby o dokonanie transakcji wymiany walut w instytucji nieuprawnionej do przeprowadzania takich operacji

Przepisy regulujące kwestie importu towarów wymagają od nas, aby dokładnie opisać towary sprowadzane do 
danego kraju i opłacić wszelkie obowiązujące opłaty celne i inne podatki pobierane od tych towarów. Dokładne 
procedury i kwestie podatkowe różnią się w zależności od kraju i od klasyfikacji celnej importowanego towaru. 
Wysokość cła płaconego za surowce i komponenty może mieć wpływ na koszty produkcji, a opłaty celne na 
nasze gotowe towary mogą wpływać uzyskiwaną marżę ze sprzedaży. Dobre planowanie w naszych globalnych 
oddziałach wymaga rozeznania w przepisach regulujących kwestie importu towarów. Aby dowiedzieć się 
więcej na temat przepisów importowych, należy zapoznać się z naszą Polityką importową, znajdującą się na 
portalu Fortive Connect.

Marzena jest Pracownikiem oddziału firmy w Stanach Zjednoczonych. Pracuje nad sprzedażą 
pewnych produktów klientowi w Stanach Zjednoczonych i dowiaduje się, że klient ten planuje 
wyeksportować je do innego kraju. Czy wolno Marzenie przeprowadzić sprzedaż bez wiedzy, do 
jakiego kraju produkty ostatecznie trafią?

Nie. Marzena musi otrzymać od klienta informacje o kraju docelowym i upewnić się, że produkt 
sprzedawany przez Firmę Fortive może być eksportowany do tego kraju. Jeśli Marzena nie 
otrzymała tej informacji i produkt został wysłany przez klienta do kraju objętego zakazem eksportu, 
amerykański urząd celny może stwierdzić, że Marzena i jej Firma Fortive jest odpowiedzialna za  
naruszenie przepisów eksportowych.
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Kaizen to nasz sposób na życie
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Podnoszenie i utrzymywanie standardów 
etycznych i standardów dotyczących 
przestrzegania przepisów w Fortive
Wysokie standardy etyczne i standardy dotyczące przestrzegania przepisów są wynikami, które można 
osiągnąć i utrzymać poprzez zastosowanie tej samej filozofii ulepszania i narzędzi, których używamy przy 
wszystkich innych aspektach prowadzenia działalności przez Firmy Fortive. W chwili wykrycia braków 
na obszarze etycznego postępowania i przestrzegania przepisów w oddziale, za który Pracownik jest 
odpowiedzialny, należy podjąć działania mające na celu ustalenia przyczyny źródłowej, określić środki zaradcze 
i nieustannie usprawniać procesy tak, aby uniknąć powtórzenia się problemów z przeszłości i zapobiec ich 
wystąpieniu w przyszłości.

Podnoszenie i utrzymywanie wymogów  
w zakresie jakości, bezpieczeństwa  
i wydajności produktów oraz usług
Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów jest podstawą sukcesu Fortive. Wdrożony przez nas System 
biznesowy Fortive umożliwia nam opracowanie dynamicznych, wydajnych i powtarzalnych procesów, 
których wynikiem jest najwyższa jakość produktów i usług, szybka dostawa i uczciwe ceny, które przekraczają 
oczekiwania naszych klientów. Pomimo tego, że służymy wielu różnym klientom z wielu różnych gałęzi 
przemysłu na całym świecie, jedno ich oczekiwanie jest zawsze takie samo — że wszystkie produkty Firmy 
Fortive spełniają wszelkie prawne wymogi dotyczące jakości, bezpieczeństwa i wydajności produktów oraz 
usług. Z tego właśnie względu, wszystkie Firmy Fortive i wszyscy ich Pracownicy zaangażowani w proces 
projektowania, opracowywania, wytwarzania, testowania, znakowania, pakowania, lokalizowania, kwalifikowania 
i certyfikowania produktów, muszą zapewnić, że:

• Nasze produkty są produkowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami dotyczącymi jakości, 
bezpieczeństwa i wydajności produktów oraz usług obowiązującymi na terenie, gdzie są one produkowane

• Nasze produkty spełniają wszystkie wymogi dotyczące jakości, bezpieczeństwa i wydajności produktów oraz 
usług obowiązujące na wszystkich rynkach, na których je sprzedajemy 

• Przestrzegamy wszystkich wymogów dotyczących znakowania klasy jakości i bezpieczeństwa naszych 
produktów oraz wszelkich wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa ich opakowań i dokumentacji

• Poddajemy się wszelkim wymaganym procesom dotyczącym rejestracji, inspekcji, wstępnej kwalifikacji, 
wydawania zezwoleń i innym dotyczącym jakości i bezpieczeństwa naszych produktów oraz usług, które mamy 
z mocy prawa obowiązek przejść przed wprowadzeniem na rynek nowego lub unowocześnionego produktu

W razie pytań lub zastrzeżeń na temat jakości lub bezpieczeństwa naszych produktów Pracownicy muszą 
zgłosić swoje wątpliwości swojemu menedżerowi, działowi ds. jakości lub zgodności w swojej Firmie Fortive 
lub poinformować o tym dowolny zasób wyszczególniony w rozdziale „W jaki sposób zajmujemy się kwestiami 
budzącymi wątpliwości i zgłaszamy naruszenia”.
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Zgodność produktów medycznych  
z wymogami
Niektóre Firmy Fortive wytwarzają i sprzedają urządzenia medyczne i inne produkty, które podlegają regulacjom 
amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) i podobnych agencji w innych krajach. Wymogi dotyczące 
jakości, bezpieczeństwa i wydajności produktów tego typu są obszerne i skomplikowane, a zaniedbania  
w kwestii przestrzegania ich mogą skutkować utratą rynków i potencjalnie druzgocącą utratą zaufania klientów. 
Musimy się upewnić, że wszelkie takie produkty podlegające regulacjom, które są produkowane i sprzedawane 
przez Firmy Fortive zgodne są z wymogami i regulacjami FDA i innych agencji na całym świecie, zajmującymi się 
regulacjami dotyczącymi urządzeń medycznych. 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą Polityką zgodności z przepisami Agencji ds. 
Żywności i Leków (FDA), znajdującą się na portalu Fortive Connect.

Ulepszanie i utrzymywanie ochrony 
środowiska i proekologicznych  
praktyk biznesowych 
W Firmach Fortive przestrzegamy, a nawet przewyższamy wymogi wszelkich przepisów, regulacji  
i pozwoleń dotyczących ochrony środowiska naturalnego, które odnoszą się do naszej działalności. Ponadto 
wykorzystujemy bezpieczne dla przyrody praktyki, aby zapewnić ochronę otaczającego nas środowiska. 
Regulacje dotyczące ochrony środowiska mogą obejmować przepisy regulujące wykorzystanie, kontrolę, 
transport, przechowywanie i utylizację materiałów podlegających regulacjom, które mogą przedostać się do 
otoczenia w postaci ścieków, gazów cieplarnianych, śmieci, niebezpiecznych odpadów lub nieopanowanych 
wycieków. Nawet z materiałami, które nie podlegają regulacjom, musimy obchodzić się w odpowiedzialny, 
proekologiczny sposób. Wiele z tych nieregulowanych materiałów może również mieć niekorzystny wpływ na 
środowisko w razie niewłaściwego obchodzenia się z nimi. Firmy Fortive dokładają wszelkich starań na rzecz:

• Stałego ulepszania wyników z zakresu ochrony środowiska, ograniczenia odpadów i zapobiegania skażeniom
• Integracji bezpiecznych dla środowiska praktyk w odpowiednie działy firmy, w tym w proces zaopatrzenia, 

projektowanie produktów, testowanie, produkcję i wsparcie
• Rozważania wpływu na środowisko w trakcie prac nad nowymi produktami lub procesami, w trakcie 

dokonywania doboru towarów oraz przez zakupem, wynajęciem lub sprzedażą nieruchomości
• Projektowania, funkcjonowania i konserwowania naszych obiektów w sposób, który do minimum ogranicza 

emisje gazów cieplarnianych i odpady
• Odpowiedzialnego wykorzystywania materiałów, w tym, gdzie jest to możliwe, recyklingu i ponownego 

wykorzystywania materiałów

Od wszystkich Pracowników oczekuje się zrozumienia i przestrzegania regulacji dotyczących środowiska  
w naszych codziennych działaniach. Jeśli obowiązki służbowe Pracownika obejmują kontakt z jakimikolwiek 
materiałami, które podlegają regulacjom, bądź też wymagają podejmowania decyzji co do użycia, 
przechowywania, transportu lub utylizacji materiałów, musi on zapewnić, że obchodzi się z nimi w sposób 
legalny, odpowiedzialny i bezpieczny. 

Więcej informacji znajduje się w naszej  Polityce Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska, 
umieszczonej na portalu Fortive Connect.
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Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy
Każda Firma Fortive dokłada wszelkich starań na rzecz utrzymania bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy 
dla każdego Pracownika. Aby to osiągnąć, Firmy Fortive przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów 
BHP we wszystkich miejscach, w których prowadzimy działalność. Każdy Pracownik jest odpowiedzialny za 
przestrzeganie wszystkich przepisów BHP oraz praktyk i procedur bezpieczeństwa Firmy Fortive, które dotyczą 
naszych miejsc pracy. W razie dostrzeżenia niebezpiecznych warunków lub praktyk w jakimkolwiek oddziale 
Firmy Fortive, Pracownicy muszą natychmiast zgłosić ten fakt swojemu menedżerowi lub przełożonemu 
albo jednemu z zasobów wyszczególnionych w rozdziale „W jaki sposób zajmujemy się kwestiami budzącymi 
wątpliwości i zgłaszamy naruszenia”. 

W ramach naszego zaangażowania na rzecz bezpiecznego miejsca pracy nie będziemy tolerować jakichkolwiek 
aktów lub gróźb przemocy. Zapis ten obejmuje zarówno przemoc fizyczną, jak i używanie zastraszającego 
języka. Z tego powodu zawsze niedozwolone jest posiadanie broni na terenie jakiegokolwiek obiektu 
administrowanego przez Firmę Fortive. W razie dostrzeżenia niebezpiecznych zachowań lub faktycznych, 
bądź potencjalnych aktów przemowy, Pracownicy muszą zgłosić to natychmiast swojemu menedżerowi, 
przełożonemu lub jednemu z zasobów wyszczególnionych w rozdziale „W jaki sposób zajmujemy się kwestiami 
budzącymi wątpliwości i zgłaszamy naruszenia”.

Aby zapewnić zdrowie, bezpieczeństwo i efektywność każdego z nas, niedozwolone jest posiadanie 
nielegalnych narkotyków na terenie jakiegokolwiek obiektu administrowanego przez Firmę Fortive. Napoje 
alkoholowe są dozwolone na terenie obiektu Firmy Fortive wyłącznie, gdy zostały dostarczone przez Firmę 
Fortive w celu niewielkiego spożycia podczas organizowanej przez Firmę Fortive imprezy. Przebywanie 
pod wpływem nielegalnych narkotyków lub alkoholu w godzinach pracy może w niebezpieczny sposób 
przeszkodzić Pracownikowi w pracy i narazić na niebezpieczeństwo innych Pracowników. Dlatego też jest to 
surowo zabronione.

Andrzej, Pracownik Firmy Fortive, zauważył, że sufit w pobliżu jego biurka przecieka po burzy, 
przez co betonowa podłoga staje się śliska. Andrzej wyciera wodę na ile to możliwe i stawia znaki 
ostrzegawcze. Kiedy rozmawia ze swoją menedżer Małgorzatą o konieczności naprawy dachu, 
odpowiada mu ona, że konserwacja budynku nie należy do obowiązków Andrzeja i że niepotrzebnie 
zawraca jej głowę. Co powinien zrobić Andrzej?

Andrzej powinien natychmiast zgłosić ten fakt swojemu menedżerowi ds. BHP.  Andrzej zachował 
się odpowiedzialnie, ustawiając znaki ostrzegawcze i rozmawiając o tym ze swoim menedżerem. 
Małgorzata natomiast nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, do których należy zapewnianie 
bezpiecznego miejsca pracy. Każdy Pracownik ma rolę do odegrania w utrzymywaniu bezpiecznego 
w miejscu pracy.
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Rywalizujemy o udziałowców
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Kultywujemy naszą dobrą reputację
Korporacja Fortive dokłada wszelkich starań, aby przekazywać jasne i dokładne informacje mediom, analitykom 
finansowym i szerokiej publiczności Oprócz spełniania ważnych prawnych wymogów, pomaga nam to  
w utrzymaniu zaufania naszych akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów i państwowych organów nadzorczych.  
A to z kolei wzmacnia naszą korporacyjną reputację. Ponieważ jest to tak ważne, prawo do rozmawiania  
z mediami lub analitykami finansowymi na temat korporacji Fortive lub wyników jej Firm lub oddziałów posiada 
jedynie kilka osób. Z tego względu w przypadku, gdy Pracownicy otrzymają prośbę o podanie informacji 
wystosowaną ze strony mediów lub analityków finansowych, zapytanie to należy skierować do korporacyjnego 
działu relacji z inwestorami korporacji Fortive. Nie wolno samemu przekazywać żadnych informacji. Należy 
po prostu uprzejmie przekazać następującą informację: „Zgodnie z polityką Fortive za wszystkie zapytania 
od mediów odpowiada dział relacji z inwestorami Fortive”.  Należy pamiętać, że odpowiednie osoby z Firm 
Fortive mogą wydawać komunikaty prasowe oraz rozmawiać w ramach zwykle prowadzonej działalności 
z przedstawicielami prasy zajmującej się tematyką handlu na temat nowych produktów, usług, nagród lub 
wyróżnień. 

Pomimo że korporacja Fortive wyznacza konkretne osoby, które jako jedyni Pracownicy mogą udzielać 
wypowiedzi wybranym odbiorcom w imieniu wszystkich Firm Fortive, każdy Pracownik rozmawia w imieniu 
Fortive w swoich kontaktach z innymi współpracownikami, naszymi klientami lub potencjalnymi klientami 
i innymi interesariuszami. Należy dołożyć wszelkich starań, aby komunikację taką, niezależnie od tego, 
czy osobistą, przez telefon lub za pomocą środków elektronicznych, charakteryzował najwyższy poziom 
profesjonalizmu. W szczególności zaś należy mieć na uwadze to, że wiadomości elektroniczne (np. e-maile 
lub sms-y) są trwałym, możliwym do przekazywania świadectwem naszej komunikacji, które mogą naruszyć 
reputację Fortive, jeśli są niewłaściwe i nieprofesjonalne.

Od nas, jako Pracowników, oczekuje się powstrzymywania się przed zachowaniami, które mogłyby negatywnie 
wpłynąć na reputację jakiejkolwiek Firmy Fortive. Pracownikom nie wolno upubliczniać żadnych uwłaczających 
lub poufnych informacji o jakiejkolwiek Firmie Fortive, ich praktykach biznesowych lub klientach, partnerach 
biznesowych lub dostawcach. Zakaz ten obejmuje publikacje wszelkiego rodzaju, prywatne i zawodowe, w tym 
elektroniczne komentarze, blogi i komunikaty na Twitterze. 
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Powstrzymywanie się od wykorzystywania 
informacji poufnych w obrocie  
papierami wartościowymi i od  
ujawniania informacji poufnych
W toku naszej normalnej pracy uzyskujemy dostęp do istotnych, niepublicznych informacji o Firmie Fortive  
i innych firmach, z którymi prowadzimy współpracę biznesową. Mamy obowiązek unikania angażowania się  
w obrót papierami wartościowymi w oparciu o informacje poufne, co oznacza, że nie wolno nam 
wykorzystywać tych informacji przy podejmowaniu decyzji kupna lub sprzedaży celem osiągnięcia finansowej 
korzyści. Informacje mają charakter „istotny”, jeśli konkretny, rozsądny inwestor uznałby je za ważne przy 
podejmowaniu decyzji kupna, sprzedaży lub zatrzymania papierów wartościowych danej firmy. Informacja 
jest „niepubliczna”, jeśli nie została podana do publicznej wiadomości i pozostaje „niepubliczna” do momentu 
upłynięcia dwóch pełnych dni obrotu papierami wartościowymi od chwili ich upublicznienia. Typowe przykłady 
takich istotnych, niepublicznych informacji obejmują: 

• Informacje o fuzjach, przejęciach lub zbyciu majątku
• Planowaną ofertę lub sprzedaż papierów wartościowych firmy 
• Duże zmiany regulacyjne lub poważne postępowania sądowe, których firma jest stroną
• Zmiany w zarządzie
• Nowe ważne produkty lub zobowiązania klienta

Przepisy dotyczące wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi zabraniają  
także „dawania cynku”, czyli przekazywania istotnych, niepublicznych informacji innym osobom, które  
w oparciu o te informacje podejmą decyzję o obrocie udziałami. Aby temu zapobiec, nigdy nie wolno ujawniać 
tego typu informacji — bez względu na to, czy dotyczą one Firmy Fortive, czy też innej firmy — osobom spoza 
firmy, w tym przyjaciołom lub członkom rodziny. Należy także unikać dyskusji na temat tych informacji  
z innymi Pracownikami, chyba że jest ona uzasadniona z biznesowego punktu widzenia. Niektórzy Pracownicy 
są ponadto objęci obowiązkiem przestrzegania „okresów zakazu obrotu papierami wartościowymi”, w trakcie 
których Pracownikom nie wolno angażować się w transakcje obejmujące papiery wartościowe Fortive,  
a ponadto mogą wobec nich obowiązywać wymogi uzyskania wcześniejszej zgody przed przystąpieniem  
do realizacji transakcji.
 
Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Wykorzystywanie informacji poufnych w obrocie papierami 
wartościowymi, umieszczonej na portalu Fortive Connect. Jeśli Pracownik dowie się, że jakaś osoba angażuje 
się w obrót papierami wartościowymi w oparciu o poufne informacje lub ujawnia informacje poufne, należy 
natychmiast zgłosić to do działu prawnego korporacji Fortive lub do Infolinii ds. etyki i zgodności  
(fortive.ethicspoint.com).
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Prowadzenie przejrzystych ksiąg  
rachunkowych i dokumentacji
Akcjonariusze korporacji Fortive ufają, że Firmy Fortive skrupulatnie i uczciwie prowadzą swoje księgi 
rachunkowe i dokumentację. Dokumenty te stanowią podstawę do upubliczniania informacji przez korporację 
Fortive i składania stosownych dokumentacji, dzięki czemu nasi akcjonariusze i społeczeństwo ma dokładny 
wgląd w działalność Fortive i jej sytuację finansową. Firmy Fortive korzystają także z tych dokumentów przy 
podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych. 

Aby zapewnić, że nasze sprawozdania finansowe w odpowiedni sposób odzwierciedlają nasze aktywa  
i transakcje, każdy z nas musi zagwarantować, że informacje wprowadzane do wszystkich dokumentów 
Firmy Fortive są pełne, dokładne i zrozumiałe. O ile prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji nie 
jest podstawowym zadaniem każdego Pracownika, wszyscy odnotowujemy różne informacje i przekazujemy 
je do naszej Firmy Fortive. Obejmuje to wszelkie informacje, które podajemy w dokumentacji płacowej, 
kartach czasu pracy, raportach z wydatków i podróży, raportach z testów produktów, raportach ze sprzedaży, 
dokumentach o klientach i dostawcach i wszelkich innych dokumentach Firmy Fortive. Pracownikom nie wolno 
fałszować żadnych dokumentów firmy, ani świadomie uczestniczyć w tworzeniu lub dystrybucji fałszywych, 
niedokładnych lub mylących dokumentów biznesowych. 

Nigdy nie wolno nam wprowadzać fałszywych lub wymyślonych wpisów do jakichkolwiek dokumentów Firmy 
Fortive. Co więcej, nie wolno nam ustanawiać żadnych nieewidencjonowanych funduszy lub aktywów Firmy 
Fortive, takich jak „rachunki nieksięgowane”, ani innych rodzajów rachunków poza oficjalną ewidencją. Wobec 
osób, którym zostanie udowodnione angażowanie się w oszustwa finansowe, zostanie wszczęte postępowanie 
dyscyplinarne oraz zostaną one pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Jeśli Pracownik 
podejrzewa lub wie o działaniach związanych z księgowością lub raportowaniem finansowym, które mogą 
być niewłaściwe, bądź gdy ma pytania dotyczące uczciwego i dokładnego prowadzenia dokumentacji, musi 
natychmiast skontaktować się z dowolnym zasobem wymienionym w rozdziale „W jaki sposób zajmujemy się 
kwestiami budzącymi wątpliwości i zgłaszamy naruszenia”.

Ci z nas, których obowiązki zawodowe obejmują kwestie finansowe i związane z księgowością, mają szczególną 
powinność zadbania o to, że sprawozdania finansowe Firmy Fortive są prawdziwe, uczciwe, dokładne i sporządzane 
na czas. Dlatego też musimy nie tylko przestrzegać prawnych i regulacyjnych wymogów dotyczących tych 
sprawozdań, lecz także znać i stosować się do wszystkich wewnętrznych mechanizmów kontrolnych. 

Pracownicy, których zadaniem jest przygotowywanie sprawozdań finansowych korporacji Fortive lub innych 
raportów składanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) mają obowiązek zadbania o to, żeby 
wszystkie sprawozdania finansowe i raporty nie zawierały żadnych fałszywych lub mylących stwierdzeń  
i uwzględniały wszystkie fakty i informacje konieczne, aby uniknąć ryzyka wprowadzenia w błąd.

Pracownikom nie wolno zmuszać, manipulować lub wprowadzać w błąd zewnętrznych audytorów 
zaangażowanych w kontrolę lub weryfikację wszelkich sprawozdań finansowych lub mechanizmów kontrolnych 
Firmy Fortive celem umożliwienia wprowadzenia w błąd przez jakiekolwiek sprawozdanie finansowe Firmy Fortive.

Żadnemu Pracownikowi nie wolno wprowadzać fałszywych lub mylących stwierdzeń do sprawozdań 
finansowych, raportów z monitoringu środowiska naturalnego lub innych dokumentów składanych bądź 
prowadzonych przez agencje rządowe, zewnętrznych lub wewnętrznych audytorów, oraz agencje zajmujące się 
wydawaniem certyfikatów zgodnościowych, ani do żadnych innych dokumentów Firmy Fortive. Nieprecyzyjne, 
niepełne lub nieprzygotowane na czas dokumenty lub sprawozdania mogą skutkować pociągnięciem do 
odpowiedzialności cywilnej lub karnej wszystkich, których to dotyczy.

Wszystkie umowy i inne prawnie wiążące zobowiązania podpisywane przez Firmę Fortive powinny być ujęte  
w dopuszczalny z prawnego i handlowego punku widzenia pisemny format. Takie postępowanie przyczyni się 
do dokładności ksiąg rachunkowych i dokumentacji Fortive.
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Zarządzanie dokumentami  
i ich przechowywanie
Mamy obowiązek przechowywania dokumentacji biznesowej Firmy Fortive tak długo, jak jest to konieczne dla 
celów biznesowych lub dłużej, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Dokumenty biznesowe Firmy 
Fortive mogą zostać przeznaczone do zniszczenia dopiero wtedy, kiedy nie są już dłużej potrzebne do celów 
biznesowych i upłynęły wszystkie obowiązkowe okresy przechowywania.

Nigdy nie wolno niszczyć dokumentów, które podlegają obowiązkowi przedstawienia ich w sądzie lub które 
zdaniem Pracownika mogą być istotne dla postępowania prawnego, wewnętrznego lub zewnętrznego 
dochodzenia lub czynności podejmowanych przez organy nadzorcze. W przypadku, gdy Pracownik zostanie 
poproszony o zniszczenie jakichkolwiek dokumentów tego typu lub gdy ma podejrzenia, że inna osoba może 
je zniszczyć, należy skontaktować się z działem prawnym korporacji Fortive lub z Infolinią ds. etyki i zgodności 
(fortive.ethicspoint.com).

Ochrona własności intelektualnej Firmy
Każda Firma Fortive inwestuje w rozwój własności intelektualnej. Własność intelektualna odnosi się do 
wynalazków, pomysłów i oryginalnych dzieł wymyślonych przez Pracowników, dzięki czemu możemy uzyskać 
przewagę konkurencyjną na rynku. Właśnie te oryginalne pomysły i dzieła mamy na myśli, gdy mówimy  
o najnowocześniejszej innowacyjności i dlatego musimy chronić je przed naszymi konkurentami. Niektóre 
z tych cennych pomysłów mogą być chronione poprzez złożenie stosownej dokumentacji w różnych 
agencjach rządowych (urzędy patentowe), inne zaś z tych cennych pomysłów mogą być zabezpieczone 
poprzez zastosowanie specjalnych oznaczeń na naszych produktach (znaki copyright lub znaki towarowe). 
Niektóre pomysły są chronione dzięki utrzymywaniu ich w ścisłej tajemnicy i nieudostępnianie ich w żadnych 
okolicznościach stronom trzecim (tajemnice handlowe). Bez względu jednak na rodzaj tworzonej przez 
nas własności intelektualnej, ważne jest, aby podejmować właściwe działania celem ich ochrony. Wszyscy 
Pracownicy, którzy tworzą własność intelektualną, muszą przestrzegać zasad i procedur obowiązujących 
w ich Firmie Fortive celem dostrzeżenia i ochrony własności intelektualnej. Wszyscy Pracownicy, nawet ci, 
którzy sami nie są zaangażowani w proces tworzenia własności intelektualnej, muszą zachować szczególną 
ostrożność, aby uniknąć ryzyka ujawnienia tajemnicy handlowej wszelkim osobom, które nie są innymi 
Pracownikami ich Firmy Fortive powołującymi się na konieczność wejścia w posiadanie tajemnicy handlowej  
w celu wykonywania swojej pracy w Firmie Fortive.
 
Więcej informacji o podejmowaniu odpowiednich działań mających na celu ochronę naszej własności 
intelektualnej znajduje się w naszej Polityce Własność intelektualna, umieszczonej na portalu Fortive Connect.

Ochrona cennych aktywów Fortive
Oczekuje się od nas dbania o bezpieczeństwo aktywów Firmy Fortive i zapewnienie ich efektywnego 
wykorzystywania w uzasadnionych celach biznesowych. Kradzież, niedbałość i marnotrawstwo mają bezpośredni 
wpływ na naszą rentowność. Aktywa Firmy Fortive obejmują aktywa materialne, informacje poufne i własność 
intelektualną, a także okazje biznesowe, które pojawiają się w toku prowadzenia działalności Firmy Fortive. 
Zachowanie i efektywne wykorzystanie tych aktywów ma zasadnicze znaczenie dla dalszych sukcesów Fortive.
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Aktywa materialne
W skład materialnych aktywów Fortive wchodzą nasze obiekty i urządzenia, zapasy gotowych produktów, 
komponentów i surowców oraz wszelkie inne trwałe towary pozostające pod naszą kontrolą. Te materialne 
aktywa ostatecznie są własnością naszych akcjonariuszy. Z tego powodu musimy zachować ostrożność  
i zabezpieczyć te aktywa przed kradzieżą, zniszczeniem lub sprzeniewierzeniem, a także musimy mieć na 
uwadze ich właściwe wykorzystywanie. Nigdy nie wolno nam wykorzystywać materialnych aktywów Firmy 
Fortive do wykonania pracy poza firmą.

Informacje poufne
W toku pracy w Firmie Fortive możemy wejść w posiadanie informacji poufnych. Musimy zachować poufność 
powierzanych nam przez Firmę Fortive lub jej klientów albo dostawców informacji, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
zezwala się na ich ujawnienie lub wymaga tego prawo. Informacje poufne obejmują wszelkie niepubliczne 
informacje, w których posiadanie weszliśmy ze względu na pełnioną funkcję w Firmie Fortive, w szczególności 
zaś informacje, które w przypadku ich ujawnienia mogą być wykorzystane przez naszych konkurentów lub które 
mogą wyrządzić szkody Firmie Fortive lub jej klientom albo dostawcom. Typowe przykłady takich informacji 
obejmują wyniki sprzedaży, łączne i w zestawieniu na konkretne produkty, listy klientów, informacje o cenach  
i kosztach produktów, dane techniczne produktów i procesy produkcyjne, strategie sprzedaży, plany związane 
z pracami nad produktami i strategiczne plany biznesowe.
 
Informacje poufne są naszym niematerialnym majątkiem i muszą być chronione przed ujawnieniem ich 
stronom trzecim. Nie wolno omawiać informacji poufnych w miejscach, w których mogłyby one zostać 
zasłyszane, takich jak np. windy i restauracje, ani w pomieszczenia ogólnie dostępnych, jak świetlice w Firmie 
Fortive. Ponadto nie wolno pozostawiać informacji poufnych oraz komputerów, telefonów komórkowych  
i innych urządzeń elektronicznych zawierających informacje poufne w miejscach, w których mogłyby zostać 
narażone na niebezpieczeństwo. Gdzie będzie to praktycznie możliwe, informacje poufne w formie plików 
komputerowych i wydruków należy oznaczyć słowem „Poufne” lub podobnym. W razie wątpliwości, czy 
posiadane informacje, lub te do których ma się dostęp, są poufne, należy traktować je jako poufne. Nigdy nie 
wolno wykorzystywać informacji poufnych Firmy Fortive do wykonywania pracy poza firmą.

Wymogi te obowiązują także po zakończeniu pracy w Fortive. Po odejściu z Fortive Pracownikom nie wolno 
ujawniać lub wykorzystywać informacji poufnych Firmy Fortive. Ponadto Pracownicy muszą zwrócić wszelkie  
kopie materiałów lub urządzenia zawierające informacje poufne, będące w ich posiadaniu.

Okazje biznesowe
Nie wolno czerpać prywatnych korzyści z jakichkolwiek okazji biznesowych lub inwestycyjnych, na które 
Pracownik natknie się w ramach pełnienia swojej funkcji w Firmie Fortive. Nie wolno także przekazywać 
informacji o takich możliwościach stronom trzecim. Skorzystanie z tych okazji biznesowych jest prawem  
Firmy Fortive. Pracownikom nie wolno zwłaszcza: 

• Wykorzystywać w prywatnych celach okazji biznesowych, które zostały odkryte dzięki wykorzystaniu 
aktywów, informacji Firmy Fortive lub pełnionej w niej funkcji.

• Wykorzystywać aktywów, informacji Firmy Fortive lub swojej pozycji w niej w celu osiągnięcia  
prywatnej korzyści.

• Konkurować z Firmą Fortive.
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Pracownikom nie wolno pełnić żadnych funkcji w radzie dyrektorów jakiejkolwiek innej firmy poza Firmą Fortive, 
chyba że uzyskano na to wcześniejszą zgodę wiceprezesa wykonawczego korporacji Fortive odpowiedzialnego za 
Firmę Fortive, w której pracuje Pracownik, bądź w przypadku, gdy dotyczy to wiceprezesa wykonawczego korporacji 
Fortive, zgodę Dyrektora generalnego korporacji Fortive. 

Zgodnie z Rozdziałem 122(17) Ustawy o spółkach handlowych stanu Delaware (Delaware General Corporate Law), 
Rada dyrektorów korporacji Fortive przyjęła podane poniżej zasady dotyczące okazji biznesowych odnoszące się do 
dyrektorów niebędących pracownikami firmy, którzy zasiadają w radzie dyrektorów korporacji Fortive („dyrektorów 
zewnętrznych”):  Korporacja Fortive zrzeka się prawa do okazji biznesowej, ani nie będzie oczekiwać złożenia jej oferty 
skorzystania z okazji biznesowej, w której mogłaby uczestniczyć, a dyrektor nie ma obowiązku informować korporacji 
Fortive o jakiejkolwiek okazji umożliwiającej jej zaangażowanie się w działalność biznesową, o której zewnętrzny 
dyrektor poweźmie wiedzę, ani nie ma obowiązku oferować, ani przedstawiać takiej okazji korporacji Fortive, chyba 
że dyrektor zewnętrzny dowie się o takiej okazji biznesowej albo i) w związku z pełnieniem swojej funkcji dyrektora 
korporacji Fortive lub w okolicznościach, które w uzasadniony sposób doprowadziłyby dyrektora zewnętrznego do 
przekonania, że osoba oferująca tę okazję biznesową oczekuje, że zostanie ona zaoferowana korporacji Fortive lub 
podmiotowi zależnemu korporacji Fortive, lub ii) dzięki wykorzystaniu informacji lub własności korporacji Fortive lub jej 
podmiotu zależnego, jeśli można by w uzasadniony sposób przypuszczać, że dyrektor zewnętrzny wie, iż nadarzająca 
się okazja biznesowa leży w kręgu zainteresowań korporacji Fortive lub jej podmiotu zależnego.

Działalność polityczna i charytatywna  
oraz darowizny na te cele
Każdy z nas ma prawo uczestniczyć w życiu politycznym w naszych ojczystych krajach. Niemniej jednak, nie wolno 
nam reprezentować Firmy Fortive podczas żadnych wydarzeń politycznych, ani wykorzystywać funduszy Firmy 
Fortive w postaci darowizn na działalność polityczną. Udział w życiu politycznym musi mieć miejsce w czasie 
wolnym od pracy, na nasz własny koszt i nie powinien kolidować z naszymi obowiązkami służbowymi.

Firmy Fortive wspierają wiele organizacji charytatywnych w społecznościach, w których prowadzimy działalność. 
Pracownikom nie wolno przekazywać darowizn na cele charytatywne, wykorzystując do tego fundusze Firmy Fortive. 
Wszelkie darowizny na cele charytatywne przekazywane przez Firmy Fortive muszą być zgodne z obowiązującymi 
zasadami Firmy Fortive.

Hanna otrzymuje telefon, a następnie e-mail od zewnętrznego konsultanta. Konsultant chciałby 
zapłacić jej za odpowiedzenie mu na pytania dotyczące jej doświadczenia zawodowego w Firmie 
Fortive. Konsultant informuje Hannę, że może z nią porozmawiać po pracy tak, aby nie musiała 
ona odpowiadać na jego pytania w godzinach pracy. Czy Hanna może przyjąć propozycję tego 
konsultanta?

Nie, nie wolno jej przyjąć tej propozycji. Pomimo że Hanna będzie odpowiadać na pytania w swoim 
czasie wolnym od pracy, konsultant chciałby uzyskać informacje o tym, jak spędza ona swój czas 
w czasie pracy. Te informacje są poufnymi informacjami Fortive, a ponadto możliwość zarobienia 
dodatkowych pieniędzy jest okazją biznesową, a więc Hanna ma dwa powody, aby nie przyjąć tej 
propozycji.
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Nasze Standardy postępowania nie przyznają Pracownikom żadnych praw umownych ani nie zmieniają 
stosunku pracy, jaki istnieje pomiędzy Pracownikiem a jego firmą (za wyjątkiem zakresu w jakim zapisy 
naszych Standardów postępowania zostały zawarte w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub 
podobnym porozumieniu, które reguluje kwestie zatrudnienia Pracownika). Pracownicy mogą w każdej chwili 
dobrowolnie zrezygnować z pracy. Analogicznie, firma Pracownika może rozwiązać z nim umowę o pracę w 
każdym momencie, w którym stwierdzi, że takie działanie leży w najlepszym interesie firmy, z zastrzeżeniem 
obowiązującego prawa i zapisów umowy o pracę, regulującej warunki zatrudnienia Pracownika. Termin 
„Umowa o pracę” wykorzystywany w ramach naszych Standardów postępowania odnosi się nie tylko do umów 
o pracę, lecz także do wszelkich obowiązujących układów zbiorowych pracy lub podobnych porozumień.

Odstępstwa od Standardów 
postępowania
W zupełnie wyjątkowych ograniczonych okolicznościach korporacja Fortive może uznać za stosowne 
dopuszczenie do odstępstwa od zapisów naszych Standardów postępowania. Wszelkie odstępstwa wymagają 
wcześniejszej pisemnej zgody Rady dyrektorów korporacji Fortive, Dyrektora generalnego lub Głównego 
radcy prawnego, zaś w przypadku odstępstw dotyczących poszczególnych dyrektorów lub kierownictwa 
wykonawczego odstępstwo może zostać zatwierdzone jedynie przez Radę dyrektorów korporacji Fortive 
lub komisję powołaną przez Radę dyrektorów korporacji Fortive. Wszelkie odstępstwa zostaną niezwłocznie 
upublicznione w zakresie wymaganym przez prawo lub Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych (NYSE).
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Dane kontaktowe korporacji Fortive
Wszelkie pytania na temat naszych Standardów postępowania prosimy bez wahania kierować do miejscowego 
działu prawnego, finansowego lub kadr, bądź też do któregokolwiek z Pracowników korporacji Fortive 
wymienionych poniżej.

Dział prawny korporacji Fortive
Peter Underwood
Starszy wiceprezes,  
Główny radca prawny i Sekretarz

Jennifer Zerm
Wiceprezes,  
Dyrektor ds. zgodności z przepisami

Dział audytu wewnętrznego korporacji Fortive
David Wilkinson 
Wiceprezes  
ds. audytu wewnętrznego

Dział kadr korporacji Fortive
Stacey Walker
Starszy wiceprezes  
ds. kadr
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Zasady korporacji Fortive
Wiele zasad odnoszących się do wszystkich Firm Fortive można znaleźć na portalu Fortive Connect. Aby 
wyszukać aktualne wersje zasad obowiązujących Pracowników Fortive, zawsze warto sprawdzić portal Fortive 
Connect i swoje konto w intranecie spółki operacyjnej.

Oto kilka najważniejszych zasad, które odnoszą się do wszystkich Firm Fortive:

Kodeks postępowania dostawców

Zasady zgłaszania naruszeń

Polityka antykorupcyjna

Zasady dot. prezentów i rozrywki

Podróże klientów i rozrywka (Polityka i Procedura)

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska

Własność intelektualna

Skonsolidowane ogólne zasady bezpieczeństwa pracowników (IT)

Polityka ochrony danych osobowych

Amerykańskie przepisy antymonopolowe

Zasady dotyczące amerykańskiego prawa celnego

Zasady dotyczące amerykańskich przepisów kontroli eksportu

Zasady przeprowadzania transakcji wewnątrz firmy i formalności prawne

Zarządzanie podmiotami zależnymi

Zasady raportowania z użyciem Formularza 8-K

Polityka ujawniania informacji (Regulacja FD)

Wykorzystywanie informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi

Przypominamy, że zasady te można znaleźć na portalu Fortive Connect, a także, w niektórych przypadkach, na 
stronie intranetowej Państwa spółki operacyjnej.
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