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Zasady antykorupcyjne 

I. CEL 

Firma Eaton nie oferuje ani nie przyjmuje łapówek ani innych płatności o charakterze korupcyjnym w 
żadnej formie. Nasze zobowiązania do prowadzenia działalności w sposób etyczny, działania z 
zachowaniem zasad uczciwości i przestrzegania prawa stanowią centralny element naszych wartości i 
Kodeksu etycznego. Niniejsze zasady nakreślają nasz zakaz przekupstwa i korupcji oraz nasze 
oczekiwania dotyczące angażowania się na rzecz praktyk biznesowych, które są zgodne z naszą etyką, 
wartościami i obowiązującym prawem. 

II. ZAKRES 
 

Zasady te dotyczą wszystkich pracowników, pracowników tymczasowych, dyrektorów i członków zarządu 
firmy Eaton oraz jej spółek zależnych i stowarzyszonych („Eaton”). Ponadto tam gdzie jest to określone w 
stosownej umowie, zasady te odnoszą się bezpośrednio do zewnętrznych przedstawicieli firmy Eaton i 
innych partnerów biznesowych. 

Kluczowe pojęcia zdefiniowano poniżej. Zasady te powinny być czytane w połączeniu z Kodeksem 
etycznym firmy Eaton, Zasadami dotyczącymi podarunków i rozrywki, Przepisami w zakresie wydatków 
związanych z podróżami służbowymi, Zasadami dotyczącymi spraw publicznych, Zasadami dotyczącymi 
kontraktów z rządem USA, Kodeksem postępowania dla dostawców i innymi odpowiednimi zasadami 
firmy Eaton. 

III. POLITYKA 
 

A. ŁAPÓWKI I INNE PŁATNOŚCI O CHARAKTERZE KORUPCYJNYM SĄ ZABRONIONE  

Firma Eaton i przedstawiciele będący osobami trzecimi muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów antykorupcyjnych, w tym amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych 
(„FCPA”), brytyjskiej Ustawy o łapówkarstwie („UKBA”) i podobnych przepisów. Firma Eaton i 
przedstawiciele będący osobami trzecimi mają zakaz bezpośredniego lub pośredniego oferowania, 
obiecywania, wręczania, zabiegania lub przyjmowania jakichkolwiek łapówek lub innych płatności o 
charakterze korupcyjnym dla lub od jakiejkolwiek osoby lub organizacji, w tym jednostek rządowych, 
urzędników państwowych, firm i pracowników firm. Zakazy te obowiązują na całym świecie bez względu 
na regionalne zwyczaje, lokalne praktyki i warunki konkurencji. 

B. OPŁATY PRZYSPIESZAJĄCE TOK SPRAW 

Firma Eaton zabrania płacenia opłat przyśpieszających tok spraw. Pracownicy firmy Eaton muszą 
zgłaszać wszelkie żądania lub prośby o płatności ułatwiające swoim przełożonym oraz do Biura ds. etyki i 
zgodności z przepisami. 

C. PŁATNOŚCI POD PRZYMUSEM  

Płatności pod przymusem nie naruszają niniejszych zasad. Pracownicy firmy Eaton muszą zgłaszać 
wszelkie żądania lub prośby o dokonanie płatności pod przymusem do swoich przełożonych i do Biura 
ds. etyki i zgodności z przepisami przed dokonaniem płatności pod przymusem lub tak szybko, jak to 
możliwe po dokonaniu płatności. Płatności pod przymusem muszą być dokładnie zarejestrowane zgodnie 
z poniższymi wymogami dotyczącymi ksiąg i rejestrów.  
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D. OCZEKIWANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA OSOBAMI TRZECIMI 

Firma Eaton zabrania wręczania łapówek i innych płatności o charakterze korupcyjnym, dokonywanych 
lub otrzymywanych pośrednio przez przedstawicieli będących osobami trzecimi. Firma Eaton stosuje 
programy oceny ryzyka, antykorupcyjne due diligence i zarządzania umowami w celu zmniejszenia 
ryzyka praktyk korupcyjnych ze strony przedstawicieli będących osobami trzecimi. Programy te muszą 
być przestrzegane przy wyborze, zawieraniu umów i zarządzaniu przedstawicielami będącymi osobami 
trzecimi.  

E. KSIĘGI I DOKUMENTACJA  

Firma Eaton i przedstawiciele będący osobami trzecimi muszą prowadzić odpowiednio szczegółowe 
księgi i dokumentację, które dokładnie i rzetelnie odzwierciedlają wszystkie transakcje od każdej osoby 
lub organizacji i do każdej osoby lub organizacji, w tym jednostek rządowych, urzędników państwowych, 
firm i pracowników firm. Księgi i dokumentacja muszą być prowadzone zgodnie z wewnętrznymi 
standardami i procesami księgowymi firmy Eaton. 

F. NARUSZENIA I ZGŁASZANIE NARUSZEŃ 

Pracownicy firmy Eaton, którzy dowiedzą się o potencjalnych lub rzeczywistych naruszeniach tych zasad, 
muszą zgłaszać takie naruszenia swoim przełożonym i Biuru ds. etyki i zgodności z przepisami. 
Naruszenie niniejszych zasad może skutkować karą dyscyplinarną, aż do zwolnienia z pracy włącznie. 
Pracownicy firmy Eaton nie będą karani ani nie będą podejmowane działania odwetowe względem nich 
za jakiekolwiek opóźnienia, utratę działalności lub inne skutki wynikające z odmowy złamania tych zasad 
lub innego zaangażowania na rzecz praktyk korupcyjnych lub za zgłaszanie takich praktyk. 

G. DEFINICJE  

„Korupcja” to nadużywanie władzy dla osobistych korzyści.  

„Łapówka” lub „płatność korupcyjna” to każda płatność, łapówka lub jakakolwiek wartość obiecana, 
oferowana lub otrzymana od jakiejkolwiek osoby lub organizacji jako zachęta do: (a) niewłaściwego 
pozyskiwania, utrzymywania lub kierowania działalnością gospodarczą; (b) uzyskiwania nienależnych lub 
niewłaściwych korzyści biznesowych lub osobistych; lub (c) wpływania na osąd lub postępowanie osoby 
lub organizacji w celu uzyskania pożądanego wyniku lub działania. Łapówka lub płatność korupcyjna 
obejmuje wszelkie wartościowe przedmioty wręczane osobie fizycznej, członkowi rodziny lub 
współpracownikowi tej osoby, z korupcyjnym zamiarem wywarcia bezpośredniego lub pośredniego 
wpływu na działanie lub decyzję tej osoby. Przykłady „czegokolwiek wartościowego” obejmują gotówkę, 
ekwiwalenty gotówki, takie jak karty upominkowe, prezenty, rozrywkę, podróże, pożyczki, preferencyjne 
traktowanie, datki, darowizny, nagrody, przysługi oraz oferty zatrudnienia lub stażu, niezależnie od tego, 
jak niewielką mają wartość. 

„Nielegalna prowizja” jest rodzajem łapówki. Jest to nieetyczny lub nielegalny zwrot części płatności już 
dokonanej w ramach legalnej transakcji biznesowej. 

„Płatność pod przymusem” to płatność dokonywana w odpowiedzi na bezpośrednie zagrożenie 
bezpieczeństwa lub zdrowia danej osoby w celu ochrony siebie lub innych. Płatność dokonana w innych 
okolicznościach (np. w odpowiedzi na zagrożenie szkodą ekonomiczną lub utratą działalności) nie 
stanowi płatności pod przymusem. 

„Płatność ułatwiająca” to płatność (zazwyczaj niewielka) dokonywana w celu zabezpieczenia lub 
przyspieszenia wykonania przez urzędnika państwowego rutynowego, nieuznaniowego działania rządu. 
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Dla jasności, płatności ułatwiające nie obejmują zgodnych z prawem płatności opłat urzędowych 
uiszczanych bezpośrednio na rzecz podmiotu rządowego zgodnie z obowiązującym prawem, ustalonymi 
tabelami opłat lub innymi oficjalnymi dokumentami rządowymi. 

„Urzędnik państwowy” to osoba, która zajmuje stanowisko ustawodawcze, administracyjne lub sądowe 
dowolnego rodzaju i szczebla, zatrudniona, mianowana lub wybrana, w departamencie lub agencji 
rządowej, lub w międzynarodowej organizacji publicznej, lub która sprawuje funkcję publiczną lub 
państwową w imieniu lub na rzecz departamentu, agencji lub podmiotu rządowego, lub międzynarodowej 
organizacji publicznej. Obejmuje to urzędników i pracowników firm, które są w całości lub częściowo 
własnością rządu lub są przez niego kontrolowane (często określane jako przedsiębiorstwa „państwowe” 
lub „kontrolowane przez skarb państwa”). Dotyczy to również partii politycznych, urzędników partyjnych, 
kandydatów na urzędy oraz członków rodzin królewskich. 

„Międzynarodowa organizacja publiczna” to organizacja międzynarodowa utworzona przez rządy lub 
państwa, zgodnie z amerykańskimi przepisami FCPA, UKBA i innymi obowiązującymi przepisami 
antykorupcyjnymi, w tym przez międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Grupa Banku 
Światowego, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
(EBRD), Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Azjatycki Bank Rozwoju oraz organizacje międzyrządowe 
jak Organizacja Narodów Zjednoczonych.  

„Przedstawiciele będący osobami trzecimi” to osoby zaangażowane na rzecz prowadzenia interesów 
lub działania w imieniu firmy Eaton. Przykładami przedstawicieli będących osobami trzecimi mogą być 
agenci, dystrybutorzy, konsultanci, brokerzy, wykonawcy, dostawcy i inne osoby trzecie, które prowadzą 
interesy dla firmy Eaton lub w inny sposób działają w imieniu firmy Eaton. 
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