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W firmie Ecolab wierzymy, że zróżnicowany, integracyjny i zorientowany na cel zespół jest 
kluczowy dla sukcesu naszych poszczególnych pracowników, firmy, klientów i społeczności. 
Przez sto lat rozwijaliśmy biznes, współpracując z osobami mającymi różne punkty widzenia, 
robiąc to, co słuszne, sprawiedliwe i uczciwe. Aby osiągnąć nasze cele i realizować naszą 
misję ochrony ludzi i zasobów niezbędnych do życia, każdego dnia musimy postępować 
etycznie w każdej interakcji. 

Właśnie w tym kontekście cieszę się, że mogę podzielić się z Wami Kodeksem postępowania 
Ecolab. Omawiamy w nim nasze wartości, przekonania i oczekiwania wobec nas wszystkich 
w Ecolab. Mam nadzieję, że przeczytacie ten dokument i wykorzystacie go jako przewodnik 
w codziennych interakcjach ze sobą i naszymi klientami. Jeśli zauważycie że ktoś postępuje 
nieetycznie, proszę o skorzystanie z zasobów zawartych w tym dokumencie, aby to zgłosić. 

Nie bylibyśmy taką firmą, jaką jesteśmy dzisiaj, bez naszych niesamowitych pracowników. 
Jesteśmy jedną firmą. Jedną rodziną. Razem z naszymi klientami sprawiamy, że świat staje 
się czystszy, bezpieczniejszy i zdrowszy. Z niecierpliwością czekam na kontynuację naszego 
dziedzictwa, jakim jest nieustanne tworzenie wielkich rzeczy dla ludzkości we właściwy sposób.

Z poważaniem,
Christophe Beck
przewodniczący, prezes i 
dyrektor generalny

Wierzymy, że zróżnicowany, 
integracyjny i zorientowany 
na cel zespół jest kluczowy 
dla sukcesu naszych 
poszczególnych pracowników, 
firmy, klientów i społeczności.

i ROBIMY TO, CO JEST SŁUSZNE



Nasze wartości
OSIĄGAMY NASZE CELE
Zapewniamy naszym klientom, 
naszym akcjonariuszom i sobie 
nawzajem pozytywne wyniki. 

STAWIAMY SOBIE WYZWANIA 
Wychodzimy poza status quo, uczymy 
się i rozwijamy, a także wprowadzamy 
innowacje w celu usprawnienia 
procesów i uzyskania lepszych wyników.

DOKONUJEMY ZMIAN 
Wywieramy pozytywny wpływ na 
ludzi wokół nas, naszą społeczność 
i nasz świat. Inspirujemy innych do 
wprowadzania pozytywnych zmian.

ROBIMY TO, CO JEST SŁUSZNE 
Jesteśmy uczciwi, rzetelni i autentyczni 
w swoich działaniach. Działamy z 
zachowaniem zasad prawości.

ROBIMY TO WSZYSTKO Z TROSKĄ, 
STAWIAJĄC BEZPIECZEŃSTWO 
NA PIERWSZYM MIEJSCU
Codzienne działania wszystkich 
pracowników Ecolab ostatecznie 
określają, kim jesteśmy jako firma.

PRACUJEMY RAZEM, MAJĄC 
RÓŻNE PUNKTY WIDZENIA
Pracujemy razem dla dobra zespołu 
i Firmy — na każdym stanowisku 
pracy i we wszystkich regionach 
geograficznych. Dzielimy się wiedzą i 
wspieramy się wzajemnie.
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+

+

+
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Nasz kodeks 
i nasza rola1
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Podejmując decyzje 
i działania, zawsze 
zadajemy sobie pytanie:

•  Czy moje działanie jest zgodne z 
naszym Kodeksem, naszymi zasadami 
korporacyjnymi i obowiązującymi 
przepisami prawa?

•  Czy chciał(a)bym, żeby moje działanie 
było publicznie znane?

•  Czy moje działanie odzwierciedla wartości 
firmy Ecolab i czy jest ono właściwe?

Jeśli nie możesz odpowiedzieć „tak” na 
wszystkie te pytania, wówczas powinieneś/
powinnaś ponownie rozważyć swoje 
działanie i przed jego kontynuowaniem 
skonsultować się ze swoim kierownikiem 
lub działem Global Compliance & Ethics.

Przestrzegamy zasad naszego Kodeksu
Wszyscy w firmie Ecolab przestrzegają naszego Kodeksu, naszych 
zasad korporacyjnych i obowiązujących przepisów prawa.

W JAKI SPOSÓB PRZESTRZEGAMY ZASAD NASZEGO KODEKSU?
• Postępujemy zgodnie z zasadami zawartymi w naszym Kodeksie i rozumiemy, że dotyczy on wszystkich 

pracowników, urzędników i dyrektorów firmy Ecolab, wszystkich pracowników spółek zależnych z 
większościowym udziałem i spółek joint venture oraz wszystkich naszych agentów, wykonawców i konsultantów.

• Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów, a gdy obowiązujące prawo jest bardziej rygorystyczne niż 
nasz Kodeks, stosujemy się do tych regulacji, które są bardziej rygorystyczne.

• Rozumiemy, że naruszenie naszego Kodeksu, naszych zasad korporacyjnych lub jakichkolwiek obowiązujących 
przepisów prawa może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, aż do rozwiązania stosunku pracy włącznie.

Kierownicy rozumieją i egzekwują nasz Kodeks, upewniając się, że ich bezpośredni podwładni rozumieją swoje 
obowiązki i odpowiadają na pytania pracowników. Kierownicy są zobowiązani do właściwego zgłaszania problemów 
do działu kadr, działu Global Compliance & Ethics lub na infolinię ds. kodeksu postępowania. 

Odstąpienie od stosowania naszego Kodeksu jest dokonywane tylko w rzadkich przypadkach przez Zarząd lub komitet Zarządu. 

Ecolab okresowo dokonuje przeglądu naszego Kodeksu, jak również związanych z nim zasad korporacyjnych i 
wprowadza zmiany, jeśli jest to wymagane lub uznane za konieczne.

JAKĄ ROLĘ ODGRYWAMY W PRZESTRZEGANIU ZASAD NASZEGO KODEKSU?
Upewniamy się, że wszyscy przestrzegamy zasad naszego Kodeksu, naszych zasad 
korporacyjnych oraz wszelkich obowiązujących przepisów ustawodawczych i wykonawczych. 
Uczymy się zasad, które mają zastosowanie do naszej roli zawodowej i jesteśmy gotowi zabrać 
głos, jeśli mamy jakiekolwiek pytania lub wątpliwości.
Nasi kierownicy w firmie Ecolab mają dodatkowe obowiązki polegające na modelowaniu 
etycznych zachowań swoich bezpośrednich podwładnych i być punktem kontaktowym w 
przypadku pytań i wątpliwości.
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Zadajemy pytania i zgłaszamy wątpliwości
W firmie Ecolab mówimy otwarcie o tym, co się dzieje. Jeśli zauważymy jakiekolwiek 
postępowanie, które uważamy za potencjalnie naruszające nasze zasady korporacyjne lub 
nasz Kodeks, mamy obowiązek zgłosić je niezwłocznie i w dobrej wierze, a jeśli nie jesteśmy 
czegoś pewni, szukamy pomocy. Zgłaszanie wątpliwości i zadawanie pytań jest naszym 
obowiązkiem i najlepszym sposobem na kontynuowanie działalności we właściwy sposób.

Jesteśmy zobowiązani do zgłaszania potencjalnych 
naruszeń naszego Kodeksu. 

W firmie Ecolab masz kilka możliwości uzyskania 
wsparcia i zgłoszenia problemów.

• Twój kierownik

• Dział kadr 

• Dział prawny

• Dział Global Compliance & Ethics

• Główny radca prawny

•  Nasza infolinia ds. kodeksu postępowania: 
numer infolinii dla Stanów Zjednoczonych, 
Kanady i Puerto Rico to 800-299-9442; 
dla innych krajów patrz tutaj 

•  Możesz również dokonać zgłoszenia online do infolinii 
ds. kodeksu postępowania za pomocą naszego 
publicznie dostępnego formularza zgłoszeniowego.

W większości jurysdykcji i sytuacji na naszej infolinii 
ds. kodeksu postępowania zgłoszenia można składać 
anonimowo. To, czy wolno Ci zgłosić potencjalne 
naruszenia Kodeksu postępowania anonimowo, 
zależy od przepisów prawa obowiązujących w Twoim 
miejscu pracy. Niektóre kraje ograniczają lub zabraniają 
zgłaszania pewnych problemów bez podania tożsamości. 

Jeżeli jesteś pracownikiem w Unii Europejskiej 
i dokonujesz zgłoszenia na infolinii ds. kodeksu 
postępowania, obowiązują następujące wytyczne:

• Zostaniesz poproszony/-a o udzielenie zgody na 
użycie Twojego nazwiska w zgłoszeniu.

• Należy podać nazwisko pracownika podejrzanego o 
niewłaściwe postępowanie tylko wtedy, gdy jest to 
konieczne.

• Przekazane przez Ciebie informacje wykorzystamy 
wyłącznie do zbadania konkretnego zgłoszenia, a 
nie do innych celów.

• Nie ujawnimy wskazanemu pracownikowi informacji 
o tym, kto dokonał zgłoszenia.

NASZ KODEKS I NASZA ROLA

ZAKAZ ODWETU
Ecolab nie toleruje działań odwetowych 
wobec pracowników, którzy zadają 
pytania, zgłaszają swoje obawy lub 
współpracują przy dochodzeniach. 
Jeśli wiesz o jakimkolwiek odwecie, 
musisz natychmiast skontaktować się 
ze swoim kierownikiem, działem Global 
Compliance & Ethics lub naszą infolinią 
ds. kodeksu postępowania. 
Więcej szczegółów można znaleźć 
w naszych Zasadach korporacyjnych 
dotyczących zgłaszania nieprawidłowości 
i prowadzenia dochodzeń.
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Pomagamy w dochodzeniach
Ecolab poważnie traktuje zgłoszenia dotyczące niewłaściwego 
postępowania i naruszeń naszego Kodeksu 
i naszych zasad korporacyjnych.

JAK FIRMA ECOLAB PROWADZI DOCHODZENIA?
• Po zgłoszeniu zarzutu dyrektor ds. zgodności z przepisami lub inna uprawniona 

osoba wyznaczy wewnętrznego pracownika dochodzeniowego, który 
przeprowadzi dochodzenie w sposób dokładny i terminowy. W niektórych 
przypadkach może zostać przydzielony zewnętrzny pracownik dochodzeniowy.

• Główny pracownik dochodzeniowy wyda zalecenia, które mogą obejmować 
niepodejmowanie żadnych działań, zapewnienie szkolenia lub treningu, 
zaproponowanie jakiejś formy postępowania dyscyplinarnego (łącznie z 
rozwiązaniem stosunku pracy) oraz podjęcie dalszych działań, jeśli zostanie to 
uznane za stosowne.

• Dział Global Compliance & Ethics powiadomi zgłaszającego o zakończeniu 
dochodzenia.

• Oczekujemy, że pracownicy zachowają poufność dochodzeń i nie będą omawiać 
sprawy ze współpracownikami.

Więcej szczegółów można znaleźć w naszych Zasadach korporacyjnych dotyczących 
zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia dochodzeń.

CO ROBI FIRMA ECOLAB W PRZYPADKU 
DOKONANIA ZGŁOSZENIA?
Ecolab niezwłocznie odpowiada na zgłoszenia i stara się zachować 
poufność zgłoszenia w jak największym stopniu. W zamian 
oczekujemy, że pracownicy pomogą chronić poufność zgłoszenia 
i dochodzenia, nie omawiając sprawy ze współpracownikami.
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2 Jak współpracujemy 
ze sobą
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Traktujemy się wzajemnie z szacunkiem
Ecolab nie toleruje żadnych form nękania ani zastraszania. Zawsze traktujemy się 
wzajemnie z szacunkiem. Dotyczy to interakcji z naszymi współpracownikami i innymi 
osobami, z którymi pracujemy, w tym sprzedawcami, dostawcami i klientami.

CZYM JEST NĘKANIE?
Nękanie to każda forma niewłaściwego postępowania mogącego stworzyć zastraszające, 
wrogie lub obraźliwe środowisko pracy, które negatywnie wpływa na wyniki pracy pracownika.

PYTANIE 
Mój kierownik często krzyczy na jednego z 
moich współpracowników i wyzywa go. Nie 
mam pewności, ale mój współpracownik 
wydaje się czuć z tym źle. Czy mam po 
prostu pozwolić, aby mój współpracownik 
sam radził sobie z tą sytuacją?

ODPOWIEDŹ
Nie. Masz obowiązek zgłaszać wszelkie 
zachowania, które Twoim zdaniem mogą 
stanowić naruszenie naszego Kodeksu. 
Znęcanie się jest zachowaniem nękającym 
i musi zostać zgłoszone przy użyciu wielu 
dostępnych opcji zgłaszania nieprawidłowości.

W JAKI SPOSÓB TRAKTUJEMY SIĘ WZAJEMNIE Z SZACUNKIEM?
• Okazujemy sobie nawzajem szacunek i bierzemy pod uwagę, w jaki sposób nasze zachowanie i wypowiedzi 

mogą wpłynąć na naszych współpracowników i nasz zespół.

• Mówimy otwarcie o tym, co się dzieje i kontaktujemy się z działem kadr lub korzystamy z dostępnych opcji 
zgłaszania nieprawidłowości, gdy mamy pytania lub obawy dotyczące potencjalnie nękającego zachowania.

• Nie angażujemy się w żadne formy nękania, takie jak:

   Nękanie werbalne — zastraszanie lub wygłaszanie uwłaczających komentarzy, obelg lub nieodpowiednich 
żartów lub uwag;

  Nękanie fizyczne — angażowanie się w napaść lub inne fizycznie zastraszające działania;

   Nękanie wizualne — wyświetlanie lub wysyłanie obraźliwych karykatur, rysunków, zdjęć lub innych materiałów 
drukowanych lub elektronicznych; lub

   Molestowanie seksualne — składanie niepożądanych fizycznych lub werbalnych propozycji lub próśb 
o przysługi seksualne lub angażowanie się w inne nieodpowiednie zachowania seksualne.

Poddanie się nękaniu nigdy nie może być warunkiem zatrudnienia lub czynnikiem wpływającym na decyzje o zatrudnieniu.

Znęcanie się może obejmować 
przykłady publicznego zawstydzania, 
takie jak poniżanie kogoś, 
nieodpowiednie podnoszenie głosu 
lub wielokrotne krytykowanie kogoś 
w otoczeniu innych ludzi.
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Promujemy zasadę równych 
szans w zatrudnieniu, 
różnorodność, zasady 
Equity i integrację
Ecolab pracuje nad utrzymaniem środowiska pracy opartego na 
różnorodności, integracji i zasadach Equity, w którym pracujemy 
jako zespół, traktując się wzajemnie z szacunkiem.

W JAKI SPOSÓB PROMUJEMY ZASADĘ RÓWNYCH SZANS 
W ZATRUDNIENIU, RÓŻNORODNOŚĆ, ZASADY EQUITY I INTEGRACJĘ?
• Nie dyskryminujemy na podstawie cech osobowych lub kryteriów chronionych 

przez prawo krajowe, stanowe lub lokalne, takich jak płeć, rasa, pochodzenie 
etniczne, narodowość, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, religia, wiek, 
niepełnosprawność, stan cywilny lub status weterana.

• Decyzje o zatrudnieniu podejmujemy na podstawie kwalifikacji danej osoby i jej 
zdolności do wykonywania pracy.

• Dążymy do tego, aby nasz zespół wykazywał się różnorodnością punktów 
widzenia, a także promujemy integracyjne i pełne szacunku miejsce pracy.

• Mówimy otwarcie o tym, co się dzieje i kontaktujemy się z naszym kierownikiem 
lub korzystamy z dostępnych opcji zgłaszania nieprawidłowości, gdy mamy 
pytania lub obawy.

Ponieważ przepisy ustawodawcze i wykonawcze różnią się w zależności od 
lokalizacji, w której działa firma Ecolab, w razie pytań powinniśmy skonsultować się 
z naszym kierownikiem, działem kadr lub działem Global Compliance & Ethics. Jeśli 
mamy obawy, którymi chcemy się podzielić, powinniśmy skorzystać z dostępnych 
opcji zgłaszania nieprawidłowości.

CZYM JEST RÓŻNORODNOŚĆ, ZASADA EQUITY 
I INTEGRACJA?
Celebrujemy naszą różnorodność — różne punkty widzenia, 
pochodzenie, różnice kulturowe, fizyczne i społeczne, które 
sprawiają, że każdy z nas jest wyjątkowy. Wspieramy integrację, 
doceniając znaczenie włączenia w strukturę firmy Ecolab 
zróżnicowanych punktów widzenia oraz wkładów wszystkich 
naszych pracowników. Promujemy sprawiedliwe traktowanie 
każdego współpracownika, zapewniając każdemu z nich dostęp do 
tego, czego potrzebuje, aby się rozwijać i osiągać najlepsze wyniki.
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Utrzymujemy bezpieczeństwo 
w miejscu pracy
Ecolab stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Utrzymujemy zdrowe 
i bezpieczne środowisko dla wszystkich pracowników.

CO TO JEST BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY?
Uważamy, że bezpieczne środowisko pracy to takie, w którym zdrowie i bezpieczeństwo 
wszystkich pracowników jest zachowane, a zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa są 
identyfikowane i rozwiązywane.

W JAKI SPOSÓB UTRZYMUJEMY BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY?
• Przestrzegamy korporacyjnych zasad, praktyk i procedur BHP ustalonych przez firmę Ecolab oraz wszystkich 

obowiązujących zasad korporacyjnych, jak również przepisów wykonawczych i ustawodawczych w zakresie BHP.
• Zachowujemy czujność i zgłaszamy wszelkie przypadki zaistnienia niebezpiecznych lub niezdrowych warunków naszym 

kierownikom, a także upoważniamy pracowników do przerwania pracy, gdy warunki lub zachowania są niebezpieczne.
• Nie tolerujemy żadnego znęcania się, nękania, zastraszania ani gróźb użycia przemocy.
• Natychmiast zgłaszamy groźby lub przemoc naszemu kierownikowi lub, w razie potrzeby, odpowiednim służbom 

ratunkowym. Obawy można również zgłaszać za pomocą wszystkich opcji zgłaszania nieprawidłowości.
• Nie posiadamy broni (np. broni palnej, noży) podczas wykonywania usług w imieniu firmy Ecolab lub podczas 

przebywania na terenie firmy Ecolab, w pojazdach firmy Ecolab lub podczas prowadzenia działalności firmy 
Ecolab, z zastrzeżeniem przepisów prawa lokalnego. 

• Nie produkujemy, nie sprzedajemy, nie rozprowadzamy, nie posiadamy ani nie używamy żadnych substancji 
kontrolowanych, które mogą wpływać na zachowanie podczas pracy na terenie firmy Ecolab, podczas 
prowadzenia lub jazdy w pojazdach firmy Ecolab lub podczas prowadzenia działalności firmy Ecolab.

• Nie wykonujemy naszych zadań, w tym nie prowadzimy pojazdów w pracy, pod wpływem jakichkolwiek 
narkotyków, ani nie spożywamy alkoholu podczas prowadzenia działalności Ecolab, chyba że podczas 
zatwierdzonego i usankcjonowanego spotkania towarzyskiego. 

• Zgłaszamy każdego pracownika, co do którego podejrzewamy, że może być pod wpływem alkoholu lub substancji 
kontrolowanej, która wpływa na zachowanie.

PYTANIE 
Moja współpracowniczka regularnie nie zakłada 
okularów ochronnych, które są wymagane, 
aby osłonić jej oczy, gdy pracujemy wewnątrz 
zakładu. Kiedy jej o tym wspomniałem, 
powiedziała, że okulary ochronne zaparowują 
i w rzeczywistości zmniejszają jej 
bezpieczeństwo. Skoro już poruszyłem z nią ten 
temat, czy naprawdę mogę zrobić coś jeszcze?

ODPOWIEDŹ
Tak. Jeśli współpracownik odmawia noszenia 
wymaganych środków ochrony osobistej, 
musisz zgłosić ten problem, korzystając z wielu 
dostępnych opcji zgłaszania nieprawidłowości.
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Dbamy o prywatność danych
Ecolab szanuje i chroni dane osobowe pracowników.

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe to informacje identyfikujące osobę fizyczną, takie jak imię i nazwisko, data 
urodzenia, adres, numer telefonu i e-mail; informacje finansowe i zdrowotne; oraz inne 
informacje osobiste, takie jak hobby, dziedziny zainteresowań i powiązania zawodowe.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PRYWATNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH?
• Chronimy dane osobowe naszych pracowników oraz personelu naszych klientów, dostawców i partnerów 

biznesowych z najwyższą starannością w sposób zgodny z naszymi zasadami i procedurami korporacyjnymi oraz 
wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

• Upewniamy się, że znamy wszystkie obowiązujące zasady i procedury korporacyjne firmy Ecolab, które dotyczą 
gromadzenia, dostępu, wykorzystania, przekazywania, przechowywania i usuwania danych osobowych, za które 
jesteśmy odpowiedzialni. 

• Przekazujemy lub udostępniamy dane osobowe tylko tym, którzy muszą je znać lub są specjalnie upoważnieni do 
posiadania dostępu do nich.

• Wykorzystujemy dane osobowe tylko do niezbędnych celów biznesowych i przechowujemy je tylko tak długo, jak 
są one potrzebne do tych konkretnych celów biznesowych.

• Ecolab przyjmuje do wiadomości, że wiele krajów, w których działamy, ma odrębne przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych i zobowiązujemy się do przestrzegania tych przepisów.

• Zgłaszamy obawy, w tym możliwe naruszenie prywatności, korzystając z opcji zgłaszania nieprawidłowości. 

Więcej szczegółów można znaleźć w naszych Zasadach korporacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych Ecolab.
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Wspieramy prawa człowieka
Ecolab angażuje się we wspieranie i promowanie praw 
człowieka w naszej działalności i na całym świecie.

CO TO SĄ PRAWA CZŁOWIEKA?
Prawa człowieka to podstawowe, uniwersalne prawa, które wszyscy 
posiadamy i które obowiązują na całym świecie przez cały czas.

W JAKI SPOSÓB WSPIERAMY PRAWA CZŁOWIEKA?
• Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących handlu ludźmi, 

pracy przymusowej, niewolnictwa i pracy dzieci.

• Nie współpracujemy z partnerami, dostawcami, rekruterami ani innymi 
stronami trzecimi, które angażują się w jakikolwiek rodzaj handlu ludźmi, pracy 
przymusowej, niewolnictwa lub pracy dzieci.

• Oczekujemy, że nasi partnerzy i strony trzecie będą utrzymywać bezpieczne, 
zdrowe i pewne środowisko pracy.

• Nie podajemy nieprawdziwych informacji na temat kluczowych warunków 
zatrudnienia, w tym wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, miejsca pracy, 
warunków życia lub zakwaterowania i związanych z tym kosztów, ani nie 
współpracujemy ze stronami trzecimi, które podają takie nieprawdziwe informacje.

• Zgłaszamy wszelkie obawy dotyczące potencjalnych naruszeń praw człowieka, 
korzystając z dostępnych opcji zgłaszania nieprawidłowości.

Więcej szczegółów można znaleźć w naszych Globalnych zasadach korporacyjnych 
dotyczących praw człowieka.
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Jak współpracujemy 
z naszymi partnerami 
biznesowymi i klientami

3
ROBIMY TO, CO JEST SŁUSZNE 11



Promujemy jakość i bezpieczeństwo produktów
Reputacja firmy Ecolab opiera się na jakości naszych produktów i usług. Jesteśmy 
dumni z ciągłego utrzymywania najwyższych standardów oraz spełniania i 
przekraczania oczekiwań naszych klientów.

CO MAMY NA MYŚLI MÓWIĄC, ŻE PROMUJEMY JAKOŚĆ 
I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW?
Promujemy jakość i bezpieczeństwo poprzez utrzymywanie wysokiego standardu jakości 
produktów i usług Ecolab oraz przestrzegamy wszystkich naszych wewnętrznych procesów 
i procedur, jak również wszystkich obowiązujących zasad oraz przepisów wykonawczych i 
ustawowych, które dotyczą naszych produktów i usług. 

W JAKI SPOSÓB UTRZYMUJEMY JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW?
•  Koncentrujemy się na jakości i bezpieczeństwie na wszystkich etapach rozwoju produktu, w tym na etapie 

projektowania, produkcji, testowania, kontroli, przechowywania, transportu, użytkowania przez klienta, utylizacji i 
recyklingu lub ponownego użycia. 

•  Zarządzamy bezpieczeństwem produktów poprzez identyfikację i ocenę potencjalnego ryzyka i zagrożeń 
związanych z naszymi składnikami, procesami i produktami oraz przekazywanie informacji na ten temat 
odpowiednim kierownikom.  

• Nie podejmujemy żadnych działań, które mogłyby zagrozić jakości i bezpieczeństwu naszych produktów.

•  Zachowujemy czujność, zadając pytania i wyrażając obawy dotyczące jakości lub bezpieczeństwa naszych 
produktów za pomocą dostępnych opcji zgłaszania nieprawidłowości. 

Więcej szczegółów można znaleźć w naszych Globalnych zasadach korporacyjnych dotyczących jakości oraz 
Oświadczeniu dotyczącym bezpieczeństwa i zarządzania produktami.
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https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-supply-chain-policies/quality-manual---other-languages
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Chronimy prywatność 
partnerów biznesowych
Partnerzy biznesowi firmy Ecolab, w tym nasi klienci i dostawcy, 
powierzają nam swoje interesy i swoje dane. Dbamy 
o bezpieczeństwo tych danych

CO OZNACZA OCHRONA PRYWATNOŚCI 
PARTNERÓW BIZNESOWYCH?
Chronimy poufne informacje i dane, które są nam przekazywane 
przez naszych partnerów biznesowych. Może to obejmować 
zarówno dane osobowe, jak i dane zastrzeżone.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PRYWATNOŚĆ PARTNERÓW BIZNESOWYCH?
•  Udostępniamy informacje poufne partnerów biznesowych tylko tym podmiotom, 

które mają biznesową potrzebę ich poznania, a w przypadku stron trzecich tylko 
tym, które zgodziły się na piśmie przestrzegać naszych zasad, procedur i wszelkich 
obowiązujących przepisów prawa.

•  Zbieramy, przechowujemy, udostępniamy, wykorzystujemy lub przekazujemy 
informacje o partnerach biznesowych tylko w ograniczonym zakresie, który jest 
nam niezbędny do realizacji określonego celu biznesowego.

•  Przestrzegamy wszystkich naszych procedur i zasad korporacyjnych 
oraz wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących gromadzenia, 
przechowywania, dostępu, wykorzystywania, przekazywania i niszczenia wszelkich 
informacji poufnych partnerów biznesowych.

•  Starannie chronimy i nie udostępniamy żadnych informacji poufnych, które należą 
do naszych partnerów biznesowych.

•  Zwracamy się o pomoc, korzystając z dostępnych opcji zgłaszania nieprawidłowości, 
jeśli mamy jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystania i postępowania 
z informacjami o partnerach biznesowych lub jeśli uważamy, że mogło dojść do 
naruszenia jakichkolwiek informacji poufnych należących do partnera biznesowego.

Więcej szczegółów można znaleźć w naszych Globalnych zasadach dotyczących 
bezpieczeństwa informacji.
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https://en-ie.ecolab.com/privacy-policy
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Etycznie współpracujemy z rządem USA
Ecolab z dumą wspiera swoich klientów z sektora rządowego USA i stosuje się do obowiązujących przepisów wykonawczych 
i ustawodawczych oraz wymogów i warunków umownych.

KIM JEST KLIENT RZĄDU USA?
Ecolab jest dostawcą dla rządu Stanów Zjednoczonych, co wymaga od nas przestrzegania pewnych obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych i procedur 
oraz spełniania surowych wymagań dotyczących kontraktów rządowych. Większość naszych klientów z sektora rządowego USA to bazy wojskowe, obiekty i budynki 
federalne oraz więzienia federalne. Niektórzy z naszych klientów, na przykład lotniska i muzea, mogą być również uznawani za klientów z sektora rządowego USA.

W JAKI SPOSÓB PRACUJEMY JAKO KONTRAHENT RZĄDU USA?
•  Musimy rozumieć i przestrzegać wszystkich wymogów i przepisów dotyczących 

zawierania umów podczas pracy z klientami rządowymi.
•  Przekazujemy klientom rządowym informacje, takie jak ceny, w sposób kompletny 

i dokładny, a wszelkie zmiany są zgłaszane natychmiast i rzetelnie.
•  Zawsze sprawdzamy, czy wszystkie produkty, materiały i procesy, których używamy, 

są zgodne ze specyfikacjami zawartymi w naszych umowach z rządem, a jeśli 
zamierzamy wprowadzić zmiany do jakichkolwiek wymagań, przed wprowadzeniem 
zmiany uzyskujemy pisemną zgodę od upoważnionego urzędnika rządowego.

•  Nie prowadzimy rozmów z obecnymi lub byłymi pracownikami rządowymi ani nie 
oferujemy im żadnych możliwości zatrudnienia lub doradztwa bez uzyskania zgody 
działu kadr i działu Global Compliance & Ethics.

•  Nie przekazujemy niczego wartościowego pracownikom lub kontrahentom rządu 
USA ani członkom ich najbliższej rodziny, z wyjątkiem skromnego poczęstunku, 
takiego jak napój bezalkoholowy lub kawa, który może być podawany od czasu do 
czasu w związku ze spotkaniami biznesowymi. 

•  Nie oferujemy, nie dostarczamy, nie żądamy ani nie przyjmujemy od nikogo 
niczego wartościowego w zamian za przychylne traktowanie przy przyznawaniu 
zamówienia lub podwykonawstwa przez rząd USA. 

•  Nie poszukujemy ani nie zabiegamy o informacje dotyczące wyboru źródła lub 
oferty czy propozycji przed przyznaniem jakiegokolwiek kontraktu rządowego, 
a jeśli otrzymamy takie informacje lub inne informacje poufne lub zastrzeżone, 
zgłaszamy je do działu prawnego.

•  Współpracujemy podczas wszelkich dochodzeń lub audytów rządowych i nigdy 
nie ukrywamy, nie niszczymy ani nie zmieniamy żadnych informacji związanych 
z dochodzeniem lub audytem.

•  Wszelkie przypadki możliwych oszustw, nadpłat dotyczących naszych kontraktów 
rządowych lub innych zachowań naruszających nasz Kodeks, nasze zasady 
korporacyjne lub obowiązujące prawo natychmiast zgłaszamy do działu Global 
Compliance & Ethics lub na infolinię ds. kodeksu postępowania.

•  Regularnie dokonujemy przeglądu naszego Podręcznika zasad i procedur 
korporacyjnych dotyczących umów z rządem federalnym i kontaktujemy się 
z pracownikami działu sprzedaży rządowej lub działu prawnego, jeśli mamy jakiekolwiek 
pytania dotyczące umów z rządem lub wymogów, których musimy przestrzegać.

Więcej szczegółów można znaleźć w naszym Podręczniku zasad i procedur 
korporacyjnych dotyczących umów z rządem federalnym.
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Stosujemy uczciwe praktyki 
marketingowe
Ecolab mówi prawdę o naszych produktach i usługach w 
naszych materiałach marketingowych i reklamowych.

CO OZNACZA UCZCIWY MARKETING?
Uczciwy marketing oznacza, że dbamy o to, aby twierdzenia dotyczące 
naszych produktów i usług były uczciwe, dokładne i kompletne.

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY UCZCIWY MARKETING?
•  Nie wyolbrzymiamy ani nie podajemy nieprawdziwych informacji na temat cech i 

zastosowań naszych produktów i usług.

•  Upewniamy się, że wszystkie twierdzenia marketingowe są prawdziwe, nie 
wprowadzają w błąd, zostały poparte dokumentacją pomocniczą i pozostają 
zgodne z obowiązującymi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi.

•  Wszelkie zestawienia porównawcze stosowane w marketingu lub reklamie 
przekazujemy do działu prawnego w celu ich sprawdzenia przed opublikowaniem.

•  Wszelkie twierdzenia marketingowe lub reklamowe dotyczące produktów 
podlegających regulacjom prawnym przekazujemy do działu ds. regulacji 
prawnych w celu ich sprawdzenia przed opublikowaniem.

•  Nie dyskredytujemy ani nie wysuwamy żadnych fałszywych lub wprowadzających 
w błąd twierdzeń na temat produktów lub usług naszej konkurencji.

Więcej szczegółów można znaleźć w naszych Globalnych zasadach korporacyjnych 
dotyczących zestawień porównawczych.
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Promujemy zaangażowanie 
społeczności i społeczną 
odpowiedzialność biznesu
Ecolab wspiera społeczności, w których działamy i którym służymy.

CO TO JEST SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU?
Społeczna odpowiedzialność biznesu polega na tym, że organizacje 
podejmują działania mające na celu promowanie pozytywnego 
wpływu na społeczności, w których działają i którym służą.

W JAKI SPOSÓB PROMUJEMY ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNOŚCI 
I SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU?
•  Promujemy dobre samopoczucie naszych pracowników, klientów i innych osób 

poprzez wspieranie programów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia w ich 
społecznościach.

•  Wierzymy, że wspieranie naszych społeczności wpływa korzystnie na ich ogólną 
kondycję ekonomiczną i społeczną, czyniąc je lepszymi dla ogółu społeczeństwa.

• Zgłaszamy obawy, korzystając z dostępnych opcji zgłaszania nieprawidłowości. 

Więcej szczegółów można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym wpływu na 
społeczności i w Globalnych zasadach korporacyjnych dotyczących darowizn.PYTANIE 

Społeczność, w której działamy, została właśnie dotknięta poważną burzą, 
która odcięła prąd i pozbawiła wiele rodzin ich domów. Lokalna organizacja 
charytatywna poprosiła o artykuły dla ofiar, w tym o środki do dezynfekcji rąk. W 
naszym zakładzie mamy na stanie kilka kartonów naszego środka do dezynfekcji 
rąk. Czy mogę od razu dostarczyć te artykuły organizacji charytatywnej?

ODPOWIEDŹ
Nie. Chociaż w pewnych okolicznościach dokonujemy darowizn w postaci 
produktów, mamy specjalną procedurę, aby upewnić się, że takie darowizny 
są obsługiwane prawidłowo. Musisz najpierw zapoznać się z procesem 
opisanym w naszych Globalnych zasadach korporacyjnych dotyczących 
darowizn i upewnić się, że wszystkie kroki i zatwierdzenia zostały dopełnione.
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https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Community-Impact-Position_pdf.pdf
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Nie uczestniczymy 
w łapówkarstwie i korupcji
Ecolab prowadzi działalność w sposób etyczny i nie płaci ani 
nie przyjmuje żadnych łapówek bezpośrednio lub pośrednio, ani 
nie angażuje się w działania korupcyjne w celu nawiązania lub 
utrzymania jakichkolwiek stosunków handlowych lub zdobycia 
możliwości biznesowych.

W JAKI SPOSÓB UNIKAMY ŁAPÓWKARSTWA I KORUPCJI?
•  Nie przekazujemy niczego wartościowego z zamiarem wywarcia niewłaściwego 

wpływu na jakiegokolwiek urzędnika państwowego, w tym pracowników agencji 
rządowych lub firm kontrolowanych przez rząd lub będących jego własnością, 
członków rodzin królewskich, partii politycznych, kandydatów politycznych lub 
kogokolwiek innego, kto ma możliwość wpływania na decyzje rządu. 

•  Nie oferujemy niczego wartościowego obecnym lub potencjalnym klientom, dostawcom 
ani stronom trzecim w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na podejmowanie decyzji 
biznesowych lub w celu nawiązania bądź utrzymania jakichkolwiek stosunków handlowych. 

•  Nie przyjmujemy niczego wartościowego od obecnych lub potencjalnych klientów, 
dostawców lub stron trzecich w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na podejmowanie 
przez nas decyzji biznesowych lub zapewnienia niewłaściwej korzyści biznesowej.

•  Nie płacimy „drobnych gratyfikacji” ani nie dokonujemy płatności w dowolnej 
wysokości bezpośrednio urzędnikom państwowym w celu przyspieszenia 
rutynowych działań rządowych, takich jak wydanie wizy lub pozwolenia na pracę, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo osobiste. Należy to 
jednak niezwłocznie zgłosić do działu Global Compliance & Ethics.

•  Rozumiemy, że prawo wielu krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, zakazuje 
i karze łapówkarstwo i korupcję. Naruszenie naszych zasad korporacyjnych lub 
jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa może skutkować poważnymi 
działaniami dyscyplinarnymi oraz surowymi karami w sprawach karnych 
i cywilnych zarówno dla firmy Ecolab, jak i pracowników naruszających prawo.

JAK WSPÓŁPRACUJEMY Z NASZYMI SPOŁECZNOŚCIAMI

CO TO JEST ŁAPÓWKA?
Łapówką może być cokolwiek wartościowego, co zostało wręczone 
lub przyjęte w celu wywarcia wpływu na decyzję biznesową. Może to 
być gotówka, karty upominkowe, prezenty, rozrywka, posiłki, podróże, 
oferty pracy, zniżki, umorzenie długu, darowizny lub przysługi osobiste.
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PYTANIE 
Rozmawiam o potencjalnych możliwościach z zagranicznym agentem, 
z którym nigdy wcześniej nie współpracowaliśmy. Twierdzi on, że 
może nawiązać stosunki handlowe z lokalną agencją rządową, jeśli 
go zaangażujemy, ale musimy działać szybko, a on wydaje się nie być 
zainteresowany przedstawieniem danych finansowych i innych szczegółów 
dotyczących jego działalności. Czy powinno mnie to niepokoić?

ODPOWIEDŹ
Tak. Jeśli strona trzecia nie ujawnia swoich informacji finansowych lub nie jest 
zainteresowana przejściem naszych procesów nawiązania współpracy i badania due 
diligence, jest to sygnał ostrzegawczy. W przypadku pytań dotyczących współpracy 
ze stronami trzecimi należy skontaktować się z działem Global Compliance & Ethics.

Nie zezwalamy osobom pracującym w naszym imieniu, takim jak agenci, przedstawiciele, 
dystrybutorzy lub inni pośrednicy zewnętrzni, na wręczanie łapówek urzędnikom państwowym 
lub innym stronom trzecim, a podczas współpracy ze stronami trzecimi, które będą nas 
reprezentować wobec urzędników państwowych lub innych partnerów biznesowych, ściśle 
przestrzegamy naszych Globalnych zasad i procedur przeciwdziałania korupcji.
•  Ściśle przestrzegamy naszych Globalnych zasad i procedur przeciwdziałania 

korupcji, nawet jeśli lokalne prawo lub zwyczaje wydają się dopuszczać mniej 
rygorystyczne wymagania i nawet jeśli w wyniku przestrzegania tych zasad i 
związanych z nimi procedur może dojść do utraty korzyści biznesowych. 

•  Prowadzimy dokładne księgi i rejestry, które uczciwie odzwierciedlają nasze 
działania biznesowe i wymagamy, aby każdy przedstawiciel lub strona trzecia 
pracująca dla firmy Ecolab również prowadziła dokładne księgi i rejestry działań 
biznesowych, które prowadzi w naszym imieniu. 

•  Zgłaszamy obawy do działu Global Compliance & Ethics lub na infolinię ds. 
kodeksu postępowania. 

Więcej szczegółów można znaleźć w naszych Globalnych zasadach i procedurach 
przeciwdziałania korupcji.
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Wspieramy uczciwą konkurencję
Ecolab wspiera uczciwy rynek, na którym konkurujemy w oparciu o jakość naszych 
produktów i usług, a nie na podstawie nielegalnych umów z konkurentami lub 
nieautoryzowanego dostępu do informacji konkurentów.

W JAKI SPOSÓB WSPIERAMY UCZCIWĄ KONKURENCJĘ?
•  Staramy się unikać wszelkich rozmów z konkurentami na temat cen (w tym obniżania cen), klientów, rynków, 

składania ofert, limitów produkcyjnych, wzajemnych transakcji i rozwoju produktów, a także wszelkich innych 
rozmów dotyczących koordynacji naszych działań.

•  Natychmiast kontaktujemy się z działem Global Compliance & Ethics, jeśli znajdziemy się w sytuacji, w której takie 
rozmowy z konkurencją miały miejsce (np. podczas wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenia handlowe).

•  Nie angażujemy się w sprzedaż wzajemną ani nie zgadzamy się na zakup produktów lub usług w zamian za 
zgodę drugiej strony na zakup od firmy Ecolab.

•  Nie gromadzimy informacji o konkurencji za pomocą nieetycznych lub nielegalnych środków, takich jak szpiegostwo, 
włamanie, kradzież, podsłuch lub dostęp do danych lub poczty elektronicznej konkurenta, albo przeprowadzanie 
rozmów z pracownikami konkurenta lub zatrudnianie ich w celu poznania poufnych lub zastrzeżonych informacji.

•  Rozumiemy, że prawo wielu krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, nakłada surowe sankcje karne na osoby, 
które naruszają przepisy antymonopolowe lub dotyczące konkurencji. Naruszenie przepisów antymonopolowych 
lub dotyczących konkurencji może również skutkować znacznymi karami zarówno dla firmy Ecolab, jak i dla 
pracowników naruszających prawo.   

•  Kontaktujemy się z działem Global Compliance & Ethics przed podjęciem rozmów na temat zatrudnienia z byłymi 
lub obecnymi pracownikami naszych konkurentów lub zatrudnieniem ich, a także w przypadku jakichkolwiek 
pytań dotyczących kontaktu z konkurentem lub zbierania informacji o konkurencji.

Więcej szczegółów można znaleźć w naszych Korporacyjnych zasadach antymonopolowych. 

CO TO SĄ INFORMACJE 
O KONKURENCJI?
Informacje o konkurencji to informacje o 
konkurentach, które mogą pomóc nam 
w ocenie ich produktów, usług i metod 
marketingowych. Ecolab gromadzi 
informacje o konkurencji zgodnie z prawem.

PYTANIE 
Pracuję z konsultantką, która wcześniej miała 
umowę z naszym konkurentem na rynku, na 
którym próbujemy się rozwijać. Posiada ona 
listę potencjalnych klientów, którą opracowała 
podczas pracy u naszego konkurenta 
i którą chciałaby się ze mną podzielić. 
Czy otrzymanie tej listy jest w porządku, skoro 
nie jest ona pracownikiem naszego konkurenta?

ODPOWIEDŹ
Przed wyrażeniem zgody na przyjęcie 
jakichkolwiek informacji od konkurencji 
należy skontaktować się z działem Global 
Compliance & Ethics i wyjaśnić sytuację. 
Lista klientów może należeć do naszego 
konkurenta, co oznacza, że otrzymanie jej od 
konsultantki może naruszać nasze zasady 
korporacyjne i być może naruszać prawo.
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https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-legal-policies/anti-trust-policy---other-languages


W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY TRANSGRANICZNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?
•  Przestrzegamy wszystkich obowiązujących 

przepisów ustawowych i wykonawczych 
dotyczących eksportu, w tym wszystkich wymogów 
dotyczących dokumentacji, zezwoleń i licencji 
oraz wszystkich ograniczeń dotyczących eksportu 
i reeksportu określonych towarów, technologii i 
oprogramowania.

•  Poznajemy wykonawcze przepisy eksportowe, które 
nakładają ograniczenia na to, co jest eksportowane, 
gdzie jest eksportowane i do kogo jest 
eksportowane, a także odpowiednie zatwierdzenia 
i licencje na eksport, a w razie pytań dotyczących 
tych wymogów zwracamy się o pomoc do działu 
Regulatory Affairs lub działu Global Compliance & 
Ethics.

•  Rozumiemy, że „domniemane przypadki eksportu” 
do obywateli innych państw mogą mieć miejsce 
nawet w Stanach Zjednoczonych, na przykład, gdy 
obywatel innego państwa zwiedza zakład firmy 
Ecolab i bada naszą technologię.

Przestrzegamy wymogów dotyczących 
transgranicznej działalności gospodarczej
Ecolab przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów ustawodawczych 
i wykonawczych dotyczących handlu i sankcji.

JAKICH ZASAD KONTROLI HANDLU 
MUSIMY PRZESTRZEGAĆ?
Przestrzegamy zasad zgodności 
z przepisami eksportowymi, które 
kontrolują, co i jak eksportujemy, sankcji 
handlowych, które ograniczają, z kim 
możemy handlować, zasad zgodności 
z przepisami importowymi, które regulują 
importowane towary, oraz przepisów 
antybojkotowych, które zabraniają 
uczestnictwa w niesankcjonowanych 
bojkotach zagranicznych.

•  Przestrzegamy wszystkich amerykańskich sankcji 
gospodarczych i embarga handlowego, a także 
innych sankcji międzynarodowych zgodnych z 
prawem Stanów Zjednoczonych, które dotyczą osób, 
organizacji lub krajów objętych sankcjami z powodu 
terroryzmu, braku bezpieczeństwa narodowego lub 
innych powodów związanych z polityką zagraniczną.

•  Przestrzegamy wszystkich obowiązujących 
przepisów dotyczących ceł i ewidencji chemicznej, 
w tym dokumentacji, etykietowania, klasyfikacji 
taryfowej i wyceny importowanych artykułów, 
takich jak biocydy, leki i sprzęt medyczny.

•  Nie współpracujemy ani nie uczestniczymy w 
żadnych zagranicznych bojkotach firm, krajów 
lub osób, które nie są usankcjonowane lub 
zatwierdzone przez Stany Zjednoczone.

•  Nie przekazujemy krajom objętym bojkotem informacji 
o żadnej osobie dotyczących jej rasy, religii, płci, 
pochodzenia narodowego lub relacji biznesowych.

•  Zgłaszamy obawy, korzystając z dostępnych opcji 
zgłaszania nieprawidłowości. 

Więcej szczegółów można znaleźć w naszych Globalnych 
zasadach korporacyjnych dotyczących zgodności 
z przepisami handlowymi i Globalnych zasadach 
korporacyjnych dotyczących krajów i osób wrażliwych.
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https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Trade Compliance Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Trade Compliance Policy.pdf
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https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Sensitive Countries and Persons Policy.pdf
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Chronimy środowisko naturalne
Firma Ecolab jest zaangażowana w ochronę naszego 
wspólnego środowiska.

JAKA JEST ROLA FIRMY ECOLAB W OCHRONIE 
ŚRODOWISKA?
Oprócz prowadzenia naszej działalności w sposób świadomy pod 
względem środowiskowym, pracujemy nad ochroną tego, co istotne, 
w tym nad dostarczaniem zrównoważonych, odpowiedzialnych 
produktów i rozwiązań społecznościom, którym służymy.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY ŚRODOWISKO?
•  Staramy się postępować zgodnie z naszymi wartościami i promować 

sprawiedliwość środowiskową poprzez zmniejszenie wpływu na środowisko 
naszych globalnych działań, poprzez pozytywny wpływ na społeczności, w których 
działamy oraz poprzez ciągłe mierzenie i udoskonalanie naszego programu.

•  Przestrzegamy naszych zasad i procedur podczas generowania, obsługi, przechowywania, 
transportu i utylizacji materiałów odpadowych oraz dążymy do wyeliminowania lub 
zminimalizowania ilości odpadów, a także do ich recyklingu i ponownego wykorzystania.

• Zgłaszamy obawy, korzystając z dostępnych opcji zgłaszania nieprawidłowości. 

Więcej szczegółów można znaleźć w naszych Globalnych zasadach korporacyjnych 
dotyczących zarządzania odpadami, Oświadczeniu w sprawie gospodarki wodnej i 
Oświadczeniu w sprawie zmian klimatu.
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https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Global-Waste-Management-Policy_PDF.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Global-Waste-Management-Policy_PDF.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Water-Stewardship-Position_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Climate-Change-Position_pdf.pdf


Odpowiedzialnie angażujemy się 
w działalność polityczną
Ecolab zachęca pracowników do aktywności w swoich społecznościach, ale pracownicy 
nie mogą twierdzić, że reprezentują Ecolab w swoich osobistych działaniach 
politycznych. Poprzez formalne procesy firma Ecolab przekazuje pewne dotacje na cele 
polityczne zgodnie z obowiązującym prawem i z zastrzeżeniem mechanizmów kontroli 
dokonywanych w ramach Zasad korporacyjnych dotyczących dotacji na cele polityczne. 
Ecolab ujawnia również dotacje na cele polityczne na stronie ecolab.com.

W JAKIE DZIAŁANIA LOBBINGOWE ANGAŻUJE SIĘ FIRMA ECOLAB?
Dział relacji rządowych firmy Ecolab zajmuje się wszelkimi ważnymi kontaktami z rządem Stanów 
Zjednoczonych, w tym lobbingiem lub dostarczaniem zeznań. Poza Stanami Zjednoczonymi 
wszelkie działania lobbingowe na szczeblu rządowym muszą być zatwierdzone przez odpowiedniego 
kierownika ds. relacji z rządem w danym regionie oraz zgodnie z globalnymi i lokalnymi przepisami 
wykonawczymi dotyczącymi zgodności z prawem, określonymi przez dział prawny. 

W JAKI SPOSÓB PRACOWNICY ODPOWIEDZIALNIE 
ANGAŻUJĄ SIĘ W DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNĄ?
•  Nigdy nie twierdzimy, że reprezentujemy firmę 

Ecolab, ani nie zapewniamy żadnych dotacji na cele 
polityczne w imieniu firmy Ecolab bez wyraźnej 
zgody działu relacji rządowych i koordynacji z nim.

•  Wykorzystujemy zasoby lub obiekty firmy Ecolab 
do działań politycznych tylko za wyraźną zgodą 
i w koordynacji z działem relacji rządowych 
i działem prawnym.

•  Zawsze wyraźnie zaznaczamy, że wszelkie wyrażane 
przez nas poglądy polityczne lub działania 
polityczne, w które się angażujemy, odzwierciedlają 
nasze osobiste poglądy, a nie poglądy firmy Ecolab.

•  Ujawniamy firmie wszelkie potencjalne wybierane lub 
mianowane stanowiska rządowe, które możemy zajmować, 
poprzez nasz proces ujawniania konfliktu interesów. 

•  Zgłaszamy obawy, korzystając z dostępnych opcji 
zgłaszania nieprawidłowości. 

Więcej szczegółów można znaleźć w naszych 
Globalnych zasadach korporacyjnych dotyczących 
dotacji na cele polityczne.
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http://ecolab.com
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Political-Contribution-Policy_pdf.pdf
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Unikamy konfliktów interesów
Ecolab oczekuje od pracowników pracy w najlepszym interesie firmy i unikania 
sytuacji, w których ich osobisty interes jest sprzeczny z interesami firmy Ecolab.

CO TO JEST KONFLIKT INTERESÓW?
Konflikt interesów może wystąpić, gdy interes osobisty pracownika lub interes osobisty członka 
rodziny pracownika lub osoby pozostającej w bliskim związku osobistym może być sprzeczny z 
interesami firmy Ecolab. 
Osoba pozostająca w bliskim związku osobistym to małżonek lub partner domowy członka 
najbliższej rodziny pracownika, członek tego samego gospodarstwa domowego lub ktokolwiek 
blisko lub romantycznie związany z pracownikiem.

W JAKI SPOSÓB UNIKAMY KONFLIKTÓW 
INTERESÓW?
Na konflikty interesów możemy spojrzeć w trzech 
głównych kategoriach. 

1. Relacje
•  Uzyskujemy wstępne zatwierdzenie od naszego 

kierownika i działu Global Compliance & Ethics przed: 

   wzięciem udziału w zatrudnianiu, awansowaniu, 
dyscyplinowaniu lub innych działaniach 
personalnych dotyczących członka rodziny lub 
osoby pozostającej w bliskim związku osobistym

•  Natychmiast ujawniamy naszemu kierownikowi 
i działowi Global Compliance & Ethics, gdy 

   członkowie rodziny lub osoby pozostające 
w bliskim związku osobistym pracują dla firmy 
Ecolab lub mogą starać się o pracę dla firmy Ecolab

   członkowie rodziny lub osoby pozostające 
w bliskim związku osobistym pracują dla 
konkurenta, klienta, dostawcy lub innego partnera, 
mają w nim prawo własności lub pakiet kontrolny

   my lub nasza najbliższa rodzina posiada więcej 
niż jeden procent (1%) akcji konkurenta, dostawcy 
lub klienta firmy Ecolab

2. Finanse
•  Uzyskujemy wstępne zatwierdzenie od naszego 

kierownika i działu Global Compliance & Ethics przed: 

   podjęciem płatnego lub niepłatnego zatrudnienia 
poza firmą Ecolab

   podjęciem jakichkolwiek dodatkowych ról poza 
firmą Ecolab, w tym płatnych lub niepłatnych 
funkcji dyrektorskich w jakichkolwiek 
organizacjach. Ponadto, w przypadku każdego 
stanowiska lub roli kierowniczej w firmie publicznej 
wymagana jest zgoda dyrektora generalnego. 

   ubieganiem się lub przyjęciem jakiegokolwiek 
wybieranego lub mianowanego stanowiska rządowego

3.  Informacje poufne i zasoby firmy Ecolab
•  Nie wykorzystujemy osobiście, ani nie zachęcamy 

naszej rodziny lub innych osób do wykorzystywania 
możliwości biznesowych lub wiedzy zdobytej 
podczas pełnienia funkcji w firmie Ecolab w celu 
osiągnięcia korzyści. 

•  Nie podejmujemy się ról, które kolidują z naszymi 
obowiązkami i zakresem odpowiedzialności w firmie 
Ecolab, które wymagają korzystania z obiektów, 
zasobów i czasu firmy Ecolab lub które wiążą się 
z pracą dla lub w imieniu konkurencji firmy Ecolab.
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Zdajemy sobie sprawę, że potencjalne konflikty interesów mogą być trudne do 
rozwiązania i że najlepiej jest zadawać pytania i szukać porad w dziale Global 
Compliance & Ethics, gdy takie potencjalne konflikty się pojawią.

Użyj Formularza ujawnienia ewentualnego konfliktu interesów, aby uzyskać wstępne 
zatwierdzenie lub natychmiast ujawnij wszelkie potencjalne konflikty zgodnie 
z wymogami tej sekcji.

PYTANIE
Zaproponowano mi możliwość wykonywania projektów graficznych dla 
innej firmy w niepełnym wymiarze godzin. Nie mają nic przeciwko temu, 
żebym pracował po godzinach i w przerwach na lunch w firmie Ecolab. Czy 
byłoby w porządku, gdybym przyjął tę propozycję pracy?

ODPOWIEDŹ
Zanim się zgodzisz, powinieneś ujawnić tę możliwość swojemu 
kierownikowi i działowi Global Compliance & Ethics, aby upewnić się, że 
nie ma potencjalnego konfliktu z Twoją rolą w firmie Ecolab. Dodatkowo, 
jeśli pracujesz w przerwie na lunch, czy korzystasz z sieci Ecolab, aby 
komunikować się i ukończyć pracę w innej firmie? Możliwe, że istnieją tu 
potencjalne konflikty, których nie wziąłeś pod uwagę.
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Etycznie wymieniamy się 
prezentami, przejawami 
gościnności i ofertami rozrywki
Ecolab uznaje znaczenie prezentów i rozrywki w prowadzeniu 
działalności na całym świecie, ale musimy również zapewnić, 
że nasze wydatki na prezenty i rozrywkę są odpowiednie i że 
odzwierciedlają dobre praktyki biznesowe.

JAK ODPOWIEDZIALNIE WYMIENIAĆ SIĘ PREZENTAMI I ROZRYWKĄ?
Oferowanie prezentów i rozrywek
•  Nie oferujemy prezentów ani rozrywek, próbując wpłynąć na jakiekolwiek decyzje 

biznesowe z klientami, dostawcami lub innymi partnerami.
•  Nie oferujemy prezentów ani rozrywek, które nie są zgodne z przyjętymi 

zwyczajami lokalnymi lub nie służą uzasadnionemu celowi biznesowemu.
•  Nie możemy oferować partnerom biznesowym gotówki, ekwiwalentów gotówki, 

takich jak karty upominkowe lub bony, ani pożyczek osobistych.
•  Przed wręczeniem prezentów lub zapewnieniem rozrywki urzędnikom państwowym 

musimy zapoznać się z przepisami prawa i naszymi zasadami korporacyjnymi. Więcej 
wytycznych można znaleźć w części Nie uczestniczymy w łapówkarstwie i korupcji.

•  Nie możemy oferować prezentów i rozrywek pracownikom służby zdrowia. Więcej 
szczegółów można znaleźć w naszych Globalnych zasadach korporacyjnych 
dotyczących interakcji z pracownikami służby zdrowia. 

•  Nie możemy oferować dostawcom prezentów i rozrywek, z wyjątkiem symbolicznego 
posiłku, jeśli jesteśmy pracownikiem zatrudnionym w łańcuchu dostaw. Więcej 
szczegółów można znaleźć w naszych Globalnych zasadach korporacyjnych 
dotyczących oferowania prezentów i rozrywki dla globalnego łańcucha dostaw. 

• Nie możemy oferować prezentów i rozrywek pracownikom rządu USA.
•  Nie wręczamy żadnych prezentów ani nie oferujemy żadnych rozrywek, które 

mogłyby być żenujące lub szkodzić reputacji firmy, ani nie oferujemy rozrywki w 
nieodpowiednich miejscach.

•  Nie oferujemy prezentów ani rozrywek, które naruszają nasz Kodeks, nasze zasady 
korporacyjne lub jakiekolwiek obowiązujące prawo, a także przestrzegamy wszelkich 
lokalnych zasad dotyczących wręczania prezentów i oferowania rozrywek.

•  Zadajemy pytania i zgłaszamy obawy korzystając z dostępnych opcji 
zgłaszania nieprawidłowości.

Przyjmowanie prezentów i rozrywek
•  Nie przyjmujemy żadnych prezentów ani rozrywek, niezależnie od ich wartości, 

które miałyby na celu wywarcie niewłaściwego wpływu na podejmowanie przez 
nas decyzji w imieniu firmy Ecolab.

•  Nie możemy przyjmować od partnerów biznesowych gotówki, ekwiwalentów 
gotówki, takich jak karty upominkowe lub bony, ani pożyczek osobistych.

•  Zadajemy pytania i zgłaszamy obawy korzystając z dostępnych opcji 
zgłaszania nieprawidłowości
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Lokalne kierownictwo kraju firmy Ecolab może mieć bardziej 
szczegółowe wytyczne dotyczące wręczania i przyjmowania 
prezentów. W celu uzyskania dalszych wskazówek należy zapoznać 
się z lokalnie obowiązującymi zasadami, skonsultować się z lokalnym 
przedstawicielem działu kadr lub działem Global Compliance & Ethics.

Więcej szczegółów można znaleźć w Globalnych zasadach korporacyjnych 
dotyczących podróży i wydatków, Globalnych zasadach korporacyjnych dotyczących 
prezentów i rozrywki dla globalnego łańcucha dostaw, Globalnych zasadach 
korporacyjnych dotyczących interakcji z pracownikami służby zdrowia i Globalnym 
stanowisku firmy w sprawie prezentów, podróży, rozrywki i posiłków.

PYTANIE 
Jeden z naszych klientów zażyczył sobie posiłku w najdroższej restauracji 
w mieście. Planuje również przyprowadzić swoją małżonkę. Czy mogę 
zapłacić za posiłek?

ODPOWIEDŹ
Nie. Nie możemy zapewnić klientom ekstrawaganckich posiłków. Nie możemy 
również płacić za osoby, które nie mają uzasadnionej potrzeby biznesowej, aby 
uczestniczyć w spotkaniu, np. za współmałżonka. Stwarza to sytuację, w której 
Twoja wiarygodność i reputacja firmy Ecolab mogą zostać nadszarpnięte.

CZYM JEST ODPOWIEDNI PREZENT LUB ROZRYWKA?
Odpowiednie prezenty mają symboliczną wartość, a rozrywka 
powinna być rozsądna pod względem kosztów, ilości i częstotliwości. 
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Chronimy informacje poufne
Ecolab przywiązuje dużą wagę do ochrony informacji poufnych i zastrzeżonych. 
Obejmuje to naszą własność intelektualną.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY 
INFORMACJE POUFNE?
•  Chronimy informacje poufne i zastrzeżone, takie jak 

strategie długoterminowe, plany rozwoju produktów, 
dane dotyczące personelu, plany sprzedaży 
i marketingu, plany komunikacji, dane finansowe, 
własność intelektualną, informacje o konkurencji, 
informacje o klientach, plany przejęcia lub zbycia 
oraz metody produkcji, przed nieuprawnionym 
użyciem lub ujawnieniem.

•  Nie dopuszczamy do nieuprawnionego użycia 
lub ujawnienia naszych informacji poufnych 
i zastrzeżonych i zawsze przestrzegamy wszystkich 
naszych procedur ochrony naszych informacji.

•  Nie udostępniamy żadnych informacji poufnych ani 
zastrzeżonych, chyba że odbiorca ma biznesową 
potrzebę ich poznania, a my uzyskaliśmy wymagane 
zgody i zawarliśmy wszystkie niezbędne umowy 
o poufności i nieujawnianiu informacji.

•  Chronimy również informacje poufne i własność 
intelektualną powierzoną nam przez naszych klientów 
i partnerów biznesowych, a także przestrzegamy 
naszych zasad bezpieczeństwa, udostępniając 
informacje stron trzecich tylko pracownikom Ecolab 
i wybranym partnerom biznesowym, którzy mają 
biznesową potrzebę ich poznania.

CO TO SĄ INFORMACJE POUFNE?
Informacje poufne to wrażliwe, 
poufne lub zastrzeżone informacje firmy 
Ecolab lub naszych klientów, dostawców 
lub partnerów biznesowych, które muszą 
być odpowiednio chronione. Ogólnie 
rzecz biorąc, informacje są uważane 
za poufne i zastrzeżone, jeśli nie są 
publicznie dostępne.

CO TO JEST WŁASNOŚĆ 
INTELEKTUALNA?
Własność intelektualna, lub IP, odnosi 
się do cennych aktywów firmy Ecolab 
— opracowanych w celu wspierania 
przyszłych innowacji — i obejmuje nasze 
plany i strategie produktowe, patenty, 
znaki handlowe, prawa autorskie, 
tajemnice handlowe i know-how.

•  Nie wykorzystujemy poufnych lub zastrzeżonych 
informacji dla osobistego zysku ani podczas zatrudnienia 
w firmie Ecolab, ani po odejściu z firmy Ecolab.

•  W przypadku dylematów dotyczących wykorzystania 
własności intelektualnej firmy Ecolab, sprawdzamy 
treść Globalnych zasad korporacyjnych dotyczących 
własności intelektualnej.

•  Zgłaszamy obawy, korzystając z dostępnych opcji 
zgłaszania nieprawidłowości.

Więcej szczegółów można znaleźć w naszych 
Globalnych zasadach korporacyjnych dotyczących 
bezpieczeństwa informacji i Globalnych zasadach 
korporacyjnych dotyczących własności intelektualnej.
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Odpowiedzialnie zarządzamy 
naszymi partnerami biznesowymi
Ecolab oczekuje, że nasi partnerzy biznesowi, w tym nasi 
dostawcy i inni partnerzy, będą przestrzegać tych samych 
standardów i zasad, co my.

JAKICH STANDARDÓW OCZEKUJE FIRMA ECOLAB 
OD PARTNERÓW BIZNESOWYCH?
Ecolab ustanowił Standardy etycznego pozyskiwania, które obejmują 
weryfikację, certyfikację, odpowiedzialność i szkolenia dla dostawców, 
aby umożliwić im spełnienie naszych oczekiwań, jak również 
przestrzeganie naszego Kodeksu postępowania dla dostawców.

JAK ZARZĄDZAMY NASZYMI PARTNERAMI BIZNESOWYMI?
•  Przeprowadzamy odpowiednie badania due diligence w odniesieniu do wszystkich 

nowych dostawców i innych partnerów biznesowych zgodnie z naszymi Standardami 
etycznego pozyskiwania oraz procedurami składania zamówień i pozyskiwania surowców.

•  Przestrzegamy naszych zasad korporacyjnych dotyczących składania zamówień i zapewniamy, 
że wydatki dla partnerów biznesowych są uzasadnione, niezbędne i związane z działalnością.

•  Ustanowiliśmy wymogi zgodności dla naszych bezpośrednich dostawców w zakresie 
minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, wdrażania mechanizmów kontrolnych 
i zgłaszania nieprawidłowości oraz podejmowania odpowiednich działań w zakresie 
pozyskiwania surowców, a także dostarczamy naszym klientom dane niezbędne do ułatwienia 
im dokonywania zgłoszeń dotyczących minerałów z regionów ogarniętych konfliktami.

•  Od wszystkich naszych dostawców i innych stron trzecich oczekujemy spełnienia 
podstawowych standardów dotyczących praktyk zatrudnienia — w tym zakazu pracy 
dzieci, pracy przymusowej i dyskryminacji — zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony 
środowiska, przeciwdziałania łapówkarstwu, ochrony konkurencji oraz dokonywania 
zgłoszeń dotyczących wykorzystania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami.

•  Od wszystkich stron trzecich, które działają w naszym imieniu, oczekujemy 
przestrzegania naszych zasad i procedur korporacyjnych oraz przestrzegania 
wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

• Zgłaszamy obawy, korzystając z dostępnych opcji zgłaszania nieprawidłowości.
Więcej szczegółów można znaleźć w naszym Kodeksie postępowania dla dostawców, 
Zasadach korporacyjnych dotyczących surowców mineralnych z obszarów objętych 
konfliktami, Globalnych zasadach korporacyjnych dotyczących składania zamówień i 
Globalnych zasadach i procedurach korporacyjnych przeciwdziałania korupcji.

JAK PRACUJEMY DLA ECOLAB30 ROBIMY TO, CO JEST SŁUSZNE

https://en-ie.ecolab.com/about/suppliers/ethical-sourcing
https://en-ie.ecolab.com/about/suppliers/supplier-policies
https://en-ie.ecolab.com/about/suppliers/supplier-policies
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Conflict-Minerals-Policy.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Conflict-Minerals-Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/policies/eQMS/global procurement policy.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf


Zabezpieczamy nasze dane
Ecolab poważnie traktuje bezpieczeństwo danych, przestrzegając 
zasad i procedur korporacyjnych w celu ochrony wrażliwych 
i poufnych informacji firmy Ecolab oraz w celu bezpiecznego 
przechowywania wrażliwych i poufnych informacji naszych 
pracowników, klientów, dostawców i partnerów biznesowych. 
Konieczne jest, abyśmy wszyscy pracowali nad tym, aby te dane 
nie trafiły w niepowołane ręce. Ecolab posiada rygorystyczne 
zasady, standardy i procedury korporacyjne, które pomagają 
chronić wrażliwe lub poufne informacje, w tym dane 
elektroniczne przechowywane w naszych systemach.

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY NASZE DANE?
•  Przestrzegamy wszystkich naszych zasad, standardów i procedur korporacyjnych 

dotyczących bezpieczeństwa danych w zakresie dostępu, wprowadzania, obsługi, 
przechowywania i przekazywania danych, a dostęp do naszych wrażliwych 
i poufnych informacji uzyskujemy tylko wtedy, gdy mamy taką potrzebę biznesową.

•  Zapewniamy dostęp do poufnych danych lub wrażliwych informacji tylko tym, 
którzy muszą je znać w ramach swojej pracy.

•  Natychmiast zgłaszamy podejrzane incydenty lub problemy związane z 
technologią informacyjną (IT) do Globalnego Biura Obsługi Informatycznej 
Ecolab lub Centrum Monitorowania i Eskalacji Ecolab (EMEC) za pomocą 
infolinii ds. bezpieczeństwa informacji (402-517-9865) lub skrzynki pocztowej ds. 
bezpieczeństwa informacji (informationsecurity@ecolab.com).

CO TO JEST BEZPIECZEŃSTWO DANYCH?
Bezpieczeństwo danych to proces, który wprowadzamy 
w celu zabezpieczenia naszych danych i informacji przed 
nieautoryzowanym dostępem.
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Chronimy majątek firmy Ecolab
Ecolab jest w stanie spełnić potrzeby naszych klientów i realizować naszą misję tylko 
dzięki właściwemu wykorzystaniu i utrzymaniu naszego majątku firmowego.

CO TO JEST MAJĄTEK 
FIRMY ECOLAB?
Nasz majątek obejmuje nasze surowce, 
sprzęt, materiały biurowe, zasoby 
technologiczne i elektroniczne, aktywa 
finansowe, w tym karty firmowe, obiekty 
i własności intelektualne.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY NASZ MAJĄTEK FIRMOWY?
• Zachowujemy i chronimy nasz majątek firmowy i wykorzystujemy go do celów biznesowych.
•  Utrzymujemy i zarządzamy majątkiem, za który jesteśmy odpowiedzialni i chronimy go przed kradzieżą, utratą, 

nadużyciem i niewłaściwym użyciem.
•  Rozumiemy, że sieci firmy Ecolab, dostęp do Internetu, systemy telefoniczne i e-mailowe są przeznaczone 

do celów biznesowych, z ograniczonym i odpowiednim wykorzystaniem osobistym, jak wyszczególniono 
w naszych Globalnych zasadach korporacyjnych dotyczących akceptowalnego użycia systemów informatycznych 
i Globalnych zasadach korporacyjnych dotyczących mediów społecznych. 

• Rozumiemy, że firma Ecolab może monitorować nasze wykorzystanie zasobów elektronicznych i sieci firmy Ecolab.
•  Zgłaszamy wszelkie obawy dotyczące niewłaściwego wykorzystania, kradzieży lub utraty majątku firmy Ecolab 

naszemu kierownikowi lub działowi IT lub poprzez infolinię ds. kodeksu postępowania.

PYTANIE 
Mam osobisty projekt, nad którym pracuję i 
potrzebuję konkretnego narzędzia, którego nie 
mam w domu. W zakładzie, gdzie pracuję, znajduje 
się to narzędzie i nie jest ono często używane. Czy 
będzie to w porządku, jeśli przyniosę to narzędzie 
do domu tylko na jedną noc?

ODPOWIEDŹ
Nie. Używanie zasobów firmy Ecolab do 
projektów osobistych jest niewłaściwe.
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https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/social-media-policy---other-languages


Nie angażujemy się 
w insider trading
Ecolab chroni istotne, niepubliczne informacje i nie handlujemy 
papierami wartościowymi ani nie nakłaniamy innych do tego 
w oparciu o takie informacje.

CO TO JEST INSIDER TRADING?
Insider trading to obrót papierami wartościowymi danej firmy przez 
osoby mające dostęp do informacji wewnętrznych, czyli istotnych 
niepublicznych informacji o tej firmie.

JAK UNIKAMY INSIDER TRADINGU?
•  Nie kupujemy ani nie sprzedajemy akcji firmy Ecolab ani akcji żadnej innej firmy, 

gdy jesteśmy świadomi istotnych, niepublicznych lub wewnętrznych informacji.
• Nie dajemy nikomu wskazówek ani nie udostępniamy informacji wewnętrznych.
•  Zanim zaczniemy handlować papierami wartościowymi firmy Ecolab, staramy 

się uzyskać zgodę od działu prawnego, jeśli pełnimy funkcję starszego oficera 
wykonawczego lub dyrektora firmy Ecolab, lub jeśli należymy do starszego 
kierownictwa lub jesteśmy wyznaczoną osobą mającą dostęp do informacji 
poufnych, podejmującą transakcję poza kwartalnym okienkiem.

•  Zadajemy pytania i kontaktujemy się z działem prawnym, jeśli nie mamy pewności co 
do przepisów dotyczących wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami 
wartościowymi i sposobów ich zastosowania w naszej indywidualnej sytuacji.

• Zgłaszamy obawy, korzystając z dostępnych opcji zgłaszania nieprawidłowości.
Więcej szczegółów można znaleźć w naszych Globalnych zasadach korporacyjnych 
dotyczących insider tradingu.
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https://www.law.cornell.edu/wex/securities
https://www.law.cornell.edu/wex/material
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-legal-policies/insider-trading-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-legal-policies/insider-trading-policy---other-languages


Prowadzimy dokładną 
dokumentację
Dokumentacja firmy Ecolab musi zawsze dokładnie i całkowicie 
odzwierciedlać prowadzoną przez nas działalność.

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY DOKŁADNĄ DOKUMENTACJĘ?
•  Prowadzimy kompletną, dokładną i terminową dokumentację, która nigdy nie jest 

myląca, niekompletna ani nie ma na celu ukrycia faktów.
•  Prowadzimy dokumentację księgową i sprawozdania finansowe zgodnie ze wszystkimi 

wymogami prawnymi i ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości oraz zgodnie 
z naszymi Globalnymi zasadami korporacyjnymi dotyczącymi rachunkowości i kontroli.

• Nie utrzymujemy niezarejestrowanych lub „pozaksięgowych” funduszy lub aktywów.
•  Zwracamy uwagę na sygnały ostrzegawcze w transakcjach, takie jak dziwne żądania 

zapłaty przez partnera biznesowego lub niechęć do udzielania informacji, a wszelkie 
działania, które uważamy za pranie brudnych pieniędzy, zgłaszamy do działu prawnego.

•  Podejmujemy działania mające na celu zapewnienie, że wszystkie nasze 
informacje przekazywane opinii publicznej, w tym raporty, komunikaty prasowe 
oraz informacje dla analityków i akcjonariuszy, są dokładne, terminowe i wolne od 
wszelkich fałszywych lub wprowadzających w błąd stwierdzeń.

•  Tworzymy, utrzymujemy i niszczymy naszą dokumentację zgodnie z naszymi 
Globalnymi zasadami korporacyjnymi dotyczącymi zarządzania dokumentacją 
i Globalnym harmonogramem przechowywania dokumentacji.

•  Stosujemy się do wszelkich zawiadomień o „prawnym obowiązku przechowywania 
dokumentacji” i upewniamy się, że zachowujemy całą dokumentację związaną 
z takimi nakazami.

•  Kontaktujemy się z działem prawnym, gdy mamy pytania dotyczące prowadzenia 
dokumentacji, „prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji” lub składania 
jakichkolwiek sprawozdań.

• Zgłaszamy obawy, korzystając z dostępnych opcji zgłaszania nieprawidłowości. 

JAK PRACUJEMY DLA ECOLAB

PYTANIE 
Ostatnio byłem w podróży służbowej i wydałem gotówkę na kilka posiłków, 
przejazdy taksówką i inne wydatki. Byłem zajęty i nie zebrałem żadnych 
rachunków, więc po powrocie odtworzyłem kilka rachunków zgodnie z 
moją najlepszą pamięcią, aby włączyć je do mojego raportu wydatków i 
odzwierciedlić gotówkę, którą wydałem. Powiedziałem o tej sytuacji mojej 
kierowniczce, a ona powiedziała, żebym po prostu złożył raport z wydatków 
i odtworzone rachunki, a ona to zatwierdzi. Czy to jest w porządku?

ODPOWIEDŹ
Nie. Cała dokumentacja biznesowa firmy Ecolab, w tym rachunki z podróży, 
muszą być dokładne, kompletne i nigdy nie sfabrykowane. Nie powinieneś 
przedkładać odtworzonych rachunków.

JAKĄ DOKUMENTACJĘ PRZECHOWUJEMY?
Prowadzimy dokumentację dotyczącą naszej działalności, która 
może obejmować dokumenty księgowe, sprawozdania finansowe, 
raporty, informacje o klientach, informacje zastrzeżone, e-maile, 
umowy oraz inne dane i informacje, w dowolnym formacie.

Więcej szczegółów można znaleźć w naszych Globalnych zasadach korporacyjnych dotyczących 
podróży i wydatków, Globalnych zasadach korporacyjnych dotyczących zarządzania 
dokumentacją, Globalnym harmonogramie przechowywania dokumentacji, Oświadczeniu 
podatkowym, Globalnych zasadach korporacyjnych przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy 
i Globalnych zasadach korporacyjnych dotyczących rachunkowości i kontroli.
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https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Accounting and Control Policy.docx
https://inside.ecolab.com/law/leadership
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Management Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Retention Schedule.pdf
https://inside.ecolab.com/law/leadership
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-travel-and-expense-policies
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-travel-and-expense-policies
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Management Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Management Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Records Retention Schedule.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Tax-Position_PDF.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Tax-Position_PDF.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Anti-Money Laundering Policy Final.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Accounting and Control Policy.docx
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Akcje naszej firmy są przedmiotem obrotu publicznego na Nowojorskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych (NYSE). Jako firma będąca w obrocie publicznym, 
Ecolab podlega prawu papierów wartościowych USA zarządzanemu przez Komisję 
Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz zasadom NYSE, a my wszyscy musimy 
przestrzegać tych praw i zasad. Jeśli jakiekolwiek ujawnienia dokonane przez Ecolab 
w sprawozdaniach finansowych, komunikacji lub dokumentach składanych do SEC lub 
NYSE są istotnie fałszywe lub wprowadzające w błąd, zarówno firma, jak i pracownicy, 
którzy są w to zaangażowani, mogą być narażeni na sankcje cywilne i karne.

•  W związku z tym informacje ujawniane inwestorom, w tym raporty okresowe, 
komunikaty prasowe oraz informacje dla analityków i akcjonariuszy, muszą być 
dokładne i terminowe.

•  Nigdy nie powinniśmy celowo lub świadomie formułować fałszywych lub 
wprowadzających w błąd stwierdzeń lub dokonywać pominięć w jakichkolwiek 
informacjach ujawnianych przez firmę Ecolab, raportach lub oświadczeniach 
rejestracyjnych składanych w SEC lub NYSE lub na jakiejkolwiek innej giełdzie, 
na której notowane są papiery wartościowe firmy Ecolab. Ponadto każdy z nas 
jest zobowiązany do współpracy, jeśli wewnętrzni lub zewnętrzni audytorzy zadają 
pytania lub żądają informacji.

•  Członkowie kadry kierowniczej i pracownicy finansowo-księgowi firmy Ecolab, 
na czele z naszym dyrektorem generalnym, naszym dyrektorem finansowym 
i naszym kontrolerem korporacyjnym, odgrywają ważną rolę w zapewnieniu, 
że nasza dokumentacja finansowa i ujawniane informacje są kompletne, dokładne 
i terminowe. Oprócz przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Kodeksu 
oraz wszelkich powiązanych korporacyjnych zasad, procedur i podręczników, 
nasi członkowie kadry kierowniczej oraz pracownicy finansowo-księgowi muszą 
działać w dobrej wierze, z należytą starannością, kompetencją i starannością, 
nie fałszując istotnych faktów i nie pozwalając na podporządkowanie swojego 
niezależnego osądu.
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Odpowiednio się komunikujemy
Aby wzmocnić i chronić naszą reputację, musimy komunikować 
się w sposób pozytywny, zgodny z prawdą i spójny oraz mówić 
jednym głosem.

W JAKI SPOSÓB ODPOWIEDNIO SIĘ KOMUNIKUJEMY?
•  Nie udostępniamy żadnych poufnych lub zastrzeżonych informacji publicznie lub 

w mediach społecznościowych.
•  Musimy zawsze zachować ostrożność podczas omawiania spraw biznesowych 

poza firmą Ecolab lub na forum publicznym.
•  Pamiętamy, że nasz Kodeks i nasze zasady obowiązują online i że to, 

co zamieszczamy w mediach społecznościowych, może mieć trwały wpływ na nas, 
naszych klientów i firmę Ecolab.

•  Upewniamy się, że podczas korzystania z mediów społecznościowych wyraźnie 
mówimy w imieniu swoim, a nie firmy Ecolab.

•  Wszelkie zapytania od analityków i inwestorów kierujemy do naszego działu 
relacji inwestorskich.

•  Przedkładamy wszelkie komunikaty prasowe, artykuły medialne i inne treści redakcyjne 
zespołowi ds. komunikacji globalnej w celu ich sprawdzenia przed upublicznieniem.

•  Kontaktujemy się z zespołem ds. komunikacji globalnej przed przyjęciem zaproszenia 
do wygłoszenia przemówienia lub przedstawienia prezentacji dla jakiejkolwiek 
publiczności w imieniu firmy Ecolab, w tym prezentacji na konferencjach technicznych.

•  Rozmawiamy z naszym kierownikiem lub kontaktujemy się z zespołem ds. 
komunikacji globalnej, jeśli mamy pytania dotyczące komunikacji lub korzystania 
z mediów społecznościowych.

• Zgłaszamy obawy, korzystając z dostępnych opcji zgłaszania nieprawidłowości.
Więcej szczegółów można znaleźć w naszych Globalnych zasadach korporacyjnych 
dotyczących interakcji z mediami, Globalnych zasadach korporacyjnych dotyczących 
mediów społecznościowych i Globalnych zasadach korporacyjnych dotyczących 
komunikacji zewnętrznej.

CZYM JEST ZESPÓŁ DS. KOMUNIKACJI GLOBALNEJ?
Zespół ds. komunikacji globalnej, będący częścią działu 
Globalnego marketingu i komunikacji, jest odpowiedzialny 
za zarządzanie reputacją firmy Ecolab. Zespół ten zarządza również 
kanałami mediów społecznościowych firmy i obsługuje pytania 
od zewnętrznych interesariuszy, w tym mediów. Aby zachować 
spójność w naszej komunikacji publicznej, kierujemy zapytania 
mediów do tego zespołu.
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https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/media-interaction-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-marketing-and-communications/media-interaction-policy---other-languages
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