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NASZA WIZJA

ETYKA  
I UCZCIWOŚĆ

NASZE WARTOŚCI

JAKOŚĆ PRACA  
ZESPOŁOWA

DOSKONAŁOŚĆ
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Być globalnym liderem w produkcji łożysk i układów przenoszenia mocy,  

stale poprawiając jakość, niezawodność i wydajność
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Fundamentem działalności firmy Timken są podstawowe wartości, takie jak etyka 

i uczciwość. Podkreślają one nasze zobowiązanie do właściwego postępowania w 

każdej sytuacji. Każdego dnia we wszystkich działaniach kierujemy się uczciwością, 

wykorzystując produkty, procesy i wiedzę fachową firmy Timken oraz pomagając 

utrzymywać świat w ciągłym ruchu.

Każdy z nas jest odpowiedzialny wobec naszych współpracowników, klientów 

i społeczności za podtrzymywanie dobrego imienia naszej firmy jako organizacji godnej 

zaufania. Indywidualne zobowiązanie każdego pracownika do wykonywania uczciwej 

pracy oznacza, że każda interakcja z interesariuszami firmy Timken może prowadzić do 

dalszej poprawy naszej reputacji.

Z myślą o tym, by pozycja naszej firmy była silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, zachęcam do podejmowania wspólnych starań, by nasze 

codzienne działania zawsze odzwierciedlały wszystko to, co nasza firma ma najlepszego do zaoferowania.

Z poważaniem, 

Richard G. Kyle 

Prezes i Dyrektor Generalny

ZOBOWIĄZANIE 
do właściwego postępowania w każdej sytuacji

4
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Klienci, akcjonariusze i pracownicy firmy Timken oczekują, że nasze działania i decyzje 

będą zawsze odzwierciedlać dobrą reputację naszej firmy, kształtowaną od ponad 100 

lat i opartą na prowadzeniu działalności w sposób etyczny i uczciwy. Zobowiązanie do 

właściwego postępowania sprawia, że nasza firma jest wyjątkowa oraz stanowi o tym, 

jacy  jesteśmy jako ludzie.

Opisane niżej standardy etyki w biznesie, składające się na kodeks postępowania firmy 

Timken, służą za przewodnik w zakresie prowadzenia działalności w sposób zgodny z 

naszymi wartościami oraz zwiększania świadomości naszych zobowiązań etycznych. 

Musimy dopilnować, by podejmowane przez nas decyzje biznesowe i działania 

były zawsze zgodne z duchem i literą tych zasad i przepisów prawa. Choć celem 

niniejszych standardów nie jest rozwiązanie każdej sytuacji lub problemu, stanowią one 

wartościowe źródło wskazówek w przypadku pytań lub wątpliwości.

Jako członkowie zespołu firmy Timken mają Państwo do odegrania ważną rolę w zakresie 

ciągłego przestrzegania zasad szczerości, uczciwości, szacunku i odpowiedzialności. 

Oczekujemy, że będą Państwo zgłaszać nam wszystkie przypadki naruszenia wysokich standardów naszej firmy. Jeżeli uznają Państwo, że 

doszło do nieetycznych lub problematycznych działań bądź zachowań biznesowych, proszę o skorzystanie z narzędzi do zgłaszania problemów 

wymienionych w tym przewodniku, nie obawiając się żadnych działań odwetowych.

Dziś zwracam się do Państwa o ponowne potwierdzenie zobowiązania do przestrzegania we wszystkich działaniach naszych podstawowych 

wartości — etyki i uczciwości. Państwa zaangażowanie jest dla naszej firmy źródłem ogromnej siły, dzięki czemu możemy się ciągle rozwijać.

Dziękuję Państwu za podjęcie wspólnych starań na rzecz przekształcenia etyki w działanie w firmie Timken.

Z poważaniem,

Michele Abraham 

Dyrektor Zarządzający ds. etyki i zgodności z przepisami

Standardy etyki w biznesie:  

Nasz przewodnik dotyczący przekształcenia zasad etyki w działanie

5
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WIDZISZ COŚ? POWIEDZ COŚ! 
PUNKTY ZGŁASZANIA PROBLEMÓW ETYCZNYCH

Zapamiętaj:

W przypadku podejrzewania zachowania 
sprzecznego z zasadami etyki lub prawem, 
obowiązkiem pracownika jest jego 
zgłoszenie lub poszukanie pomocy.

Wprowadzanie etyki w życie odnosi się do sposobu, w jaki traktujemy inne osoby, wykonujemy swoją pracę i podejmujemy decyzje. Oznacza także głośne wyrażanie 
swojego zdania, gdy coś jest naszym zdaniem niewłaściwe lub w przypadku wątpliwości.

Zgłaszanie obaw i szukanie pomocy: Polityka otwartych drzwi
W przypadku pytań lub wątpliwości należy najpierw porozmawiać z przełożonym lub menedżerem, w obecności którego czują się Państwo swobodnie. Można także 
porozmawiać z przedstawicielem działu zasobów ludzkich.

Nasza firmowa polityka otwartych drzwi odzwierciedla nasze oczekiwania stawiane przełożonym i menedżerom, aby wysłuchali i zareagowali na pytania i wątpliwości. 
Jeśli Państwa wątpliwości lub pytania nie zostały rozpatrzone we właściwy sposób, należy skontaktować się z kierownictwem wyższego szczebla.

Aby wspierać nas we wprowadzaniu etyki w życie w naszej pracy, udostępniliśmy następujące punkty zgłaszania problemów etycznych w celu zgłaszania obaw  
i poszukiwania pomocy:

• Bezpośredni przełożony lub menedżer

• Dyrektor Generalny

•  Dział zasobów ludzkich

• Biuro ds. etyki i zgodności pod adresem: ethics@timken.com

• Dział prawny pod adresem: lawcenter@timken.com

•  Linia pomocy Timken (w razie potrzeby anonimowa) 1-800-846-5363 lub za 
pośrednictwem strony www.timkenhelpline.com

Kiedy należy zabrać głos?
W firmie Timken wprowadzanie etyki w życie to obowiązek każdego z nas. Aby chronić 
wartości naszej firmy i jej reputację, prosimy o informowanie nas, gdy zauważyli 
Państwo jakieś nieprawidłowości. Takie zachowanie jest nie tylko oczekiwane, jest 
także akceptowane i chronione. Umożliwia nam lepsze wypełnianie naszych wartości 
i realizowanie zobowiązania wobec nas samych, naszych udziałowców, klientów, 
dostawców i społeczności.

Nasze zasady etyki biznesowej obejmują najczęściej występujące kwestie prawne 
i etyczne. Nie każda sytuacja może być jednak tutaj uwzględniona. W każdym przypadku 
należy postępować zgodnie z najrozsądniejszą oceną. W sytuacji, która jest sprzeczna z 
zestawem zasad lub z własnym sumieniem, należy o tym głośno powiedzieć.

Punkty 
zgłaszania 

problemów 
etycznych
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Kiedy należy zabrać głos? c. d.

Przykłady sytuacji, które należy zgłosić:
• Podejrzane kwestie księgowe lub kontrolne
• Nieodpowiednie podarunki lub nagrody
•  Zagrożenia dla środowiska naturalnego  

lub bezpieczeństwa

Sposób postępowania ze zgłoszeniami
Badamy wszystkie zgłoszenia niezwłocznie, skrupulatnie i sprawiedliwie, w razie konieczności podejmujemy odpowiednie działanie. Oczekujemy od pracowników 
brania udziału w takim dochodzeniu. Należy pamiętać, że podejmowane są wszelkie starania w celu zabezpieczenia poufności zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu 
dochodzenia.

Polityka zapobiegania odwetowi
Nigdy nie powinniście Państwo obawiać się odwetu ze strony pracodawcy. Nasza firma nie toleruje przypadków odwetu za jakiekolwiek objęte ochroną prawną 
działanie, skierowane przeciwko komukolwiek, kto dokonał zgłoszenia w dobrej wierze. Dokonywanie zgłoszenia w dobrej wierze oznacza, że przekazywana informacja 
jest kompletna i dokładna, a zgłaszający jest przekonany o jej prawdziwości. Zabroniony jest także odwet względem osób uczestniczących w dochodzeniu w dobrej 
wierze. Działania takie mogą prowadzić do podjęcia kroków dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych za odwet, skutkując nawet rozwiązaniem umowy o pracę. 
W przypadku przekonania o byciu ofiarą odwetu, należy to niezwłocznie zgłosić za pomocą jednego z punktów zgłaszania problemów etycznych. Osoby dokonujące 
zgłoszenia nie w dobrej wierze także mogą stać się podmiotem działań dyscyplinarnych.

Należy pamiętać, że reputacja firmy jest w Państwa rękach. W razie wątpliwości, prosimy o telefon.

Linia pomocy Timken
Nasza firma zdaje sobie sprawę z tego, że istnieją sytuacje, w których mogą być Państwo niechętni 
wobec omawiania wątpliwości lub pytań z przełożonym lub menedżerem. Z tego powodu 
udostępniliśmy Linię pomocy Timken dostępną online lub telefonicznie.

Linia pomocy Timken jest obsługiwana przez zewnętrzną stronę trzecią. Zgłoszenia składane za 
pośrednictwem Linii pomocy Timken nie są śledzone ani nagrywane. Zachęcamy do zgłaszania 
wątpliwości, dzielenia się maksymalną ilością informacji, włączając imię i nazwisko, dzięki którym 
możemy przeprowadzić wnikliwe dochodzenie. Jeśli jednak nie czują się Państwo komfortowo, 
ujawniając swoje nazwisko, zgłoszenie nadal jest dla nas cenne. Dlatego też można zachować 
anonimowość, w przypadkach dopuszczonych prawem. W takim przypadku otrzymają Państwo 
numer referencyjny w celu sprawdzenia statusu zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia pozostają poufne 
w największym możliwym zakresie i zgodnie z lokalnym prawem.

Istnieje możliwość skontaktowania się telefonicznie z Linią pomocy lub wysłania zgłoszenia online 
za pomocą strony www.timkenhelpline.com. Na końcu niniejszej polityki znajduje się lista numerów 
telefonów do Linii pomocy Timken.

• Konflikty interesów
•  Kradzieże lub nieprawidłowe wykorzystanie  

własności firmowej lub prywatnej
• Dyskryminacja i nękanie

• Groźby słowne lub fizyczne
• Wątpliwości dot. jakości produktów
• Naruszenia przepisów i spekulacje

WIDZISZ COŚ? POWIEDZ COŚ! PUNKTY ZGŁASZANIA PROBLEMÓW ETYCZNYCH
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SZCZEROŚĆ
Mówimy prawdę. Jeśli zdarzy się 
nam popełnić błąd, nie staramy 
się z tym kryć. Zachowujemy 
się w taki sposób, by wszyscy 
nasi udziałowcy wiedzieli, 
że zrobimy to, do czego się 
zobowiązaliśmy. Czy to przy 
przygotowywaniu raportu 
finansowego, czy odpowiadając 
na zapytania audytorów, 
w rozmowach z klientami 
lub w naszym postępowaniu 
z dostawcami i innymi 
udziałowcami zawsze mówimy 
prawdę. Powstrzymujemy się od 
wszelkiego postępowania, które 
jest wątpliwe w sensie etycznym.

SPRAWIEDLIWOŚĆ
Kupujemy i sprzedajemy 
dzięki naszym osiągnięciom, 
bez uciekania się 
do nieetycznego 
postępowania. Rozumiemy, 
że wszystko, co jest 
związane z prowadzeniem 
działalności biznesowej 
i co dotyczy firmy Timken, 
można wykorzystywać 
wyłącznie w najlepszym 
interesie firmy. Unikamy 
sprzeczności interesów. 
Zawsze, przy każdej okazji 
wspieramy legalne interesy 
firmy Timken.

SZACUNEK
Traktujemy się wzajemnie 
z godnością. Prowadzimy 
działalność bezpiecznie 
przy zachowaniu 
odpowiedzialności za 
środowisko i szacunku 
dla współpracowników, 
naszych dostawców, 
klientów i społeczności, 
w ramach której działamy.

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE 
NASZE ZASADY ETYKI  
BIZNESOWEJ
Nasze zasady etyki biznesowej stanowią podstawę wprowadzania etyki w życie. Dla celów niniejszej polityki „nasza firma” lub 
„Timken” odnosi się do każdej części firmy. Obejmuje wszystkie podmioty i spółki zależne będące własnością firmy Timken.

Definicja etyki i uczciwości
Wprowadzanie etyki w życie oznacza, że wszyscy musimy stosować poniższe zasady, które definiują nasze podstawowe wartości etyki 
i uczciwości:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Stoimy na straży niepodważalnej 
reputacji, jaką cieszy się Timken 
w kwestii etyki i uczciwości. 
Zachowujemy się odpowiedzialnie, 
podejmujemy logiczne decyzje 
i robimy wszystko, aby utrzymać 
i zwiększyć tę reputację. Nie 
czekamy, aż inni powiedzą nam, 
co robić. Postępujemy zgodnie 
z zasadami etyki biznesowej 
i rozumiemy sposób, w jaki prawo 
wpływa na nasze działania.
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Kto odpowiada za wprowadzanie etyki w życie?
Wszyscy musimy działać zgodnie z wytycznymi zawartymi w zasadach etyki biznesowej. Oczekujemy 
także od każdej osoby działającej w imieniu naszej firmy, włączając w to konsultantów, przedstawicieli, 
dostawców i partnerów biznesowych, przestrzegania naszych standardów etycznych.

Wyniki pracowników: Nasze kompetencje przywódcze
Nasze zobowiązanie do wprowadzania etyki w życie znajduje odzwierciedlenie w firmowym modelu 
kompetencji przywódczych, wyznaczającym standardy dla wyników pracowników. Zachowania 
powiązane z etyką biznesową, uczciwością i wiarygodnością są wyraźnie rozpoznawalne 
na każdym poziomie rozwoju przywództwa jako element kompetencji „wpływu zawodowego”.

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE: NASZE ZASADY ETYKI BIZNESOWEJ
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Rozwiązywanie dylematów etycznych
W przypadku borykania się z dylematem etycznym należy zadać sobie następujące pytania:

POZNAJ  
FAKTY

PODDAJ JE 
ANALIZIE

ROZWAŻ

Jakie są fakty? Na kogo wpłynie 
moja decyzja?

Czy jestem upoważniony/
upoważniona do 
podejmowania tej decyzji 
samodzielnie?

Czy postępowanie 
to jest właściwe?

Czy jest zgodne 
z naszymi zasadami etyki 
biznesowej? Z prawem?

Czy moja decyzja 
wpłynie na 
reputację firmy?

Czy byłbym/byłabym 
zawstydzony/a, gdyby 
moi współpracownicy 
się o tym dowiedzieli?

Czy byłbym/byłabym 
zawstydzony/a, 
gdyby mówiono o tym 
w wiadomościach?

Jeśli po przejrzeniu tych pytań nadal mają Państwo wątpliwości odnośnie wyboru najwłaściwszego postępowania, należy szukać 
porady i pomocy w naszych punktach zgłaszania problemów etycznych przed podjęciem działania.

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE: NASZE ZASADY ETYKI BIZNESOWEJ

Pytanie: Hanna, analityk w firmie Timken, współpracuje blisko z innym pracownikiem, Aaronem. 

Zazwyczaj pracuje im się ze sobą dobrze, jednak od czasu do czasu Aaron opowie dowcip, który zdaniem Hanny 

jest obraźliwy. Nie chce ona jednak psuć ich relacji zawodowych, nie komentuje więc żartów. Stają się jednak coraz 

częstsze i zaczynają przeszkadzać również innym pracownikom. Co powinna zrobić Hanna?

Odpowiedź: Przede wszystkim Hanna powinna zastanowić się nad powiedzeniem 

Aaronowi, że jego żarty są krzywdzące i nieprofesjonalne. Hanna może jednak nie czuć się na tyle komfortowo, aby 

osobiście porozmawiać z Aaronem – i jest to jak najbardziej zrozumiałe. Powinna zamiast tego poruszyć tę kwestię 

z przełożonym Aarona i powiadomić go lub ją, że zachowanie Aarona przeszkadza innym pracownikom. Hanna 

może się także zwrócić o pomoc do dowolnego punktu zgłaszania problemów etycznych. Poprzez zabranie głosu 

w tej kwestii Hanna sprawia, że Timken jest szanującym pracowników, etycznym miejscem pracy.
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 W firmie Timken wprowadzanie etyki w życie oznacza, że:
• Szanujemy zróżnicowanie i różnice poglądów.
•  Traktujemy się wzajemnie profesjonalnie,  

z szacunkiem i godnością.
• Jesteśmy uczciwi.
• Zachowujemy się jak praworządna firma.

Równe szanse zatrudnienia i powszechna akceptacja odmienności
Nasza firma docenia zróżnicowaną kulturowo, globalną załogę i otwarte środowisko pracy, które odzwierciedla 
naszych klientów i społeczności. Jako pracownicy reprezentujemy różnorodne środowiska, poziomy wykształcenia 
i sposoby myślenia. Nasza różnorodność zwiększa zdolność do tworzenia innowacyjnej firmy i rozwiązań 
produktowych, osiągania lepszych rezultatów i zysków akcjonariuszy.

Nasza firma traktuje wszystkich pracowników i kandydatów zgodnie z ich indywidualnymi kwalifikacjami, 
zdolnościami, doświadczeniem i pozostałymi standardami zatrudnienia. Nie będzie miała miejsca dyskryminacja 
ze względu na rasę, religię, kolor skóry, narodowość, płeć, wiek, orientację seksualną, identyfikację płciową, 
niepełnosprawność, status weterana/ wojskowego lub inne, chronione prawnie kryterium.

Ponadto, nasza firma nie toleruje nękania, bez względu na to, gdzie ma ono miejsce. Jest ono zakazane na terenie 
firmy Timken, jak również poza godzinami pracy lub podczas wypełniania obowiązków poza zakładem pracy, takich 
jak podróż służbowa lub imprezy firmowe.

Będąc pracownikami, ponosimy odpowiedzialność za uczynienie naszego środowiska pracy wolnym od nękania 
i dyskryminacji. Nasi przełożeni i menedżerowie mają obowiązek podjęcia działań, jeśli są świadomi takiego 
zachowania. W przypadku zaobserwowania zachowania, które może pociągać za sobą nękanie, obowiązkiem 
każdego pracownika jest zgłoszenie tej sprawy przełożonemu lub menedżerowi lub w dowolnym punkcie zgłaszania 
problemów etycznych. 

• Chronimy środowisko.
• Pracujemy bezpiecznie.
•  Zapewniamy ochronę i poufność danych osobowych 

i poufnych informacji firmowych.

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE  
W MIEJSCU PRACY
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Definicja nękania
Nękanie obejmuje każde niemile widziane zachowanie. Przyczynia się ono do powstania atmosfery zastraszenia, obraźliwego lub wrogiego środowiska pracy lub 
nieuzasadnionego zakłócania czyjejś pracy. Molestowanie seksualne obejmuje niepożądane, niedwuznaczne propozycje, nagabywanie do czynów nierządnych lub inne 
fizyczne lub słowne zachowanie o podłożu seksualnym.

Nękanie może przyjąć wiele form, włączając działania fizyczne, uwagi słowne i pisemne, a także filmy wideo lub zdjęcia.

Przepisy dotyczące wynagrodzenia oraz godzinowego wymiaru pracy
Dbamy o przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzenia oraz wymiaru godzinowego pracy. Oczekujemy od 
naszych przełożonych i menedżerów bycia liderami w tej dziedzinie zgodności.

Aby umożliwić naszej firmie zachowanie zgodności z tymi przepisami, pracownicy, którzy są proszeni o rejestrowanie 
przepracowanych godzin, muszą zachowywać rzetelne rejestry tych godzin.

Ponadto, od przełożonych i menedżerów wymaga się zapewnienia, że rejestry te dokładnie odzwierciedlają godziny 
pracy. Muszą mieć pewność, że nasza firma przestrzega zgodności z prawami i przepisami dotyczącymi nadgodzin 

i maksymalnego czasu pracy, a także stosuje jakiekolwiek wyjątki od 
wynagrodzenia oraz godzinowego wymiaru pracy wyłącznie w dobrej 

wierze. Co więcej, nasi przełożeni i menedżerowie mają obowiązek 
wprowadzenia w życie praw dotyczących pracy młodocianych w ramach 

naszej działalności na całym świecie. Powinni oni znać nie tylko 
krajowe przepisy dotyczące wynagrodzenia oraz godzinowego 

wymiaru pracy, ale także przepisy stanowe i lokalne, które mogą 
mieć wpływ na nasze działanie.

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE: W MIEJSCU PRACY

Pytanie: Quentin czuje się niekomfortowo względem swojej przełożonej Nancy. Nancy często 
czyni sprośne uwagi w jego kierunku i regularnie komentuje jego wygląd. Quentin powiedział Nancy, że jej 
zachowanie nie jest mile widziane, jednak ona wyśmiała go i powiedziała, że tylko się z nim droczy. Quentin ma 
dość tego nękania, nie wie jednak, co ma zrobić. Czy ktokolwiek uwierzy, że jego przełożona zachowuje się w taki 
sposób?

Odpowiedź: Liderzy w firmie Timken powinni swoim zachowaniem stanowić 
wzór – dlatego właśnie Quentin powinien się odezwać w sytuacji, gdy tak nie jest. Zachowanie Nancy 
jest wyraźnie niewłaściwe i nieprofesjonalne. To, że jest ona przełożoną Quentina nie ma znaczenia – 
powinien on powiedzieć komuś o jej komentarzach. W takim przypadku powinien on udać się do lokalnego 
przedstawiciela działu zasobów ludzkich lub innego, bardziej komfortowego dla niego punktu zgłaszania 
problemów etycznych. Quentin może czuć się bezpiecznie podczas zgłaszania tego nękania – firma Timken 
ochroni go przed odwetem.

Dodatkowe pomoce:

• Relacje pracownicze

•  Polityka dotycząca nękania

•  Polityka dotycząca dyskryminacji

•  Punkty zgłaszania problemów 
etycznych

Dodatkowe pomoce:

• Relacje pracownicze

• Lista płac

• Dział prawny

•  Polityka dotycząca wynagrodzeń 
za nadgodziny

•  Polityka dotycząca karmiących 
matek

•  Punkty zgłaszania problemów 
etycznych
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Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
Nasza firma posiada globalną politykę polegającą na bezpiecznym i odpowiedzialnym prowadzeniu działalności  
w celu ochrony naszych pracowników, dostawców, klientów, społeczności, w których działamy i środowiska naturalnego. 
Jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie naszych działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zdrowia i ochrony 
środowiska. Dzięki temu stworzymy bezpieczne i zdrowe miejsce pracy, odpowiedzialnie zatroszczymy się o zasoby naturalne 
oraz opracujemy bezpieczne technologie i praktyki biznesowe, które przyczynią się do globalnego wzrostu gospodarczego 
i rentowności.

Każdy pracownik firmy Timken powinien rozumieć i wspierać tę politykę oraz postępować w poniższy sposób:
•  Przestrzegać wszystkich przepisów BHP i ochrony środowiska, regulacji, zasad i norm firmy oraz wymagać tego samego od naszych dostawców.
•  Traktować priorytetowo BHP i ochronę środowiska w naszej działalności, planowaniu i podejmowaniu decyzji. Kierujemy się naszą podstawową wartością etyki 

i uczciwości, aby postępować właściwie.
•  Oczekiwać, aby pracownicy i podwykonawcy zawsze wykonywali swoje zadania bezpiecznie i odpowiedzialnie. Pomagamy im w tym poprzez edukację i szkolenia.
•  Starannie identyfikować i oceniać ryzyko oraz potencjalne zagrożenia, które mogą wpłynąć na nasze działania w zakresie BHP i ochrony środowiska oraz szybko 

podejmować działania naprawcze.
•  Wspierać ochronę środowiska poprzez zapobieganie skażeniom, gospodarkę odpadami, recykling, mniejsze zużycie energii i energooszczędne innowacyjne produkty 

do przenoszenia mocy i zmniejszające tarcie.
•  Mierzyć i oceniać nasze postępy w realizacji celów BHP i ochrony środowiska oraz regularnie informować o tym zainteresowanych udziałowców.

Oczekujemy, że menedżerowie odpowiednio pokierują działaniami w zakresie realizacji naszych celów związanych z BHP i ochroną środowiska. Oczekujemy również, 
że każdy pracownik firmy Timken pomoże w tych staraniach poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji i działań. Jeśli posiadają Państwo wiedzę na temat działań, 
które naruszają tę politykę, należy zgłosić je przełożonemu, menedżerowi lub za pomocą dowolnego punktu zgłaszania problemów etycznych.

Dodatkowe pomoce:

• Firmowe bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska

• Koordynator zakładu ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska

• Globalna polityka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska

• Strona internetowa dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska

• Służby medyczne

• Punkty zgłaszania problemów etycznych

Pytanie: Sam i jego zespół borykają się z problemem odtłuszczenia łożysk, które wymagały naprawy. 
Dostawca powiedział Samowi, że może ofiarować darmowe próbki znacznie silniejszego produktu odtłuszczającego. 
Sam odpowiedział, że zgodnie z naszą polityką należy wcześniej zbadać bezpieczeństwo stosowania produktu. Jednak 
dostawca zapewniał, że w firmie Timken prowadzi się takie badania tylko wobec kupowanych środków chemicznych, 
a nie bezpłatnych próbek. Sam nie czuje się z tym dobrze. Co powinien powiedzieć dostawcy?

Odpowiedź: Sam ma rację — nasza polityka zakłada sprawdzanie wszelkich substancji 
chemicznych przed ich użyciem — niezależnie od tego, czy są one bezpłatnymi próbkami. Roztwór może być 
niebezpieczny, niezbędna jest karta charakterystyki substancji (MSDS), aby sprawdzić jego składniki. W przypadku 
rozlania substancji chemicznej lub spowodowania przez nią obrażeń pracowników, nasze zespoły ds. reagowania 
awaryjnego nie mogą odpowiednio zareagować bez MSDS. Sam musi odmówić przyjęcia próbek aż nie zostanie 
przeprowadzone odpowiednie sprawdzenie bezpieczeństwa.

 ekolog ia
w pracy
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 Przemoc w miejscu pracy
 Nasza firma jest zaangażowana w zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy dla każdego. Traktowanie innych osób z profesjonalizmem, godnością 

i szacunkiem oznacza, że nie tolerujemy ani nie angażujemy się w jakikolwiek typ przemocy w pracy.

Utrzymywanie bezpiecznego, pełnego szacunku miejsca pracy oznacza nieskładanie pogróżek lub nieangażowanie się w przemoc, groźby 
lub zastraszanie. Obejmuje to agresywne lub wrogie zachowanie, które stwarza uzasadnioną obawę odniesienia obrażeń przez inną osobę. 

Posiadanie broni, włączając licencjonowaną prawnie broń palną, jest zabronione na terenie firmy lub podczas prowadzenia działalności.

W przypadku odczuwania zagrożenia ze strony czyjegoś zachowania, należy to niezwłocznie zgłosić. Nawet jeśli pozornie wygląda ono 
na żarty, słowa lub działania budzą ce poczucie zagrożenia muszą być ujawnione. Jeśli znana nam osoba znajdzie się w nagłym 

niebezpieczeństwie, należy niezwłocznie skontaktować się z lokalnymi przedstawicielami organów ścigania. Następnie należy 
zgłosić ten wypadek przełożonemu, menedżerowi lub za pomocą punktów zgłaszania problemów etycznych.

Miejsce pracy wolne od narkotyków i alkoholu
Nasza firma docenia wartość zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników. Wykonywanie pracy pod wpływem narkotyków 
lub alkoholu stanowi zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. Znajdowanie się pod wpływem 
tych substancji może narazić na ryzyko pracowników i osoby w ich otoczeniu. Może także zakłócać możliwość bezpiecznego 
i efektywnego wykonywania pracy. 

Stosowanie, bycie pod wpływem lub posiadanie i rozprowadzanie nielegalnych narkotyków, substancji objętych kontrolą lub 
alkoholu na terenie zakładu pracy lub podczas realizowania obowiązków firmowych jest niedozwolone. Zakaz ten odnosi się także 
do przepisanych przez lekarza środków farmaceutycznych, jeśli mogą one wpływać na zdolność do wykonywania pracy lub  
nieść bezpośrednie zagrożenie wobec nas samych lub innych osób w miejscu pracy.

Z tego powodu nasza firma utrzymuje wolne od narkotyków i alkoholu miejsce pracy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest spożywanie alkoholu podczas związanych z pracą 
imprez. W takim przypadku można spożywać alkohol z umiarem i należy odpowiednio się zachowywać. 

Osoby podejrzane o posiadanie alkoholu, nielegalnych narkotyków lub substancji podlegających kontroli podczas pracy podlegają kontroli i przeszukaniu bez powiadomienia. 
Obowiązuje to zarówno na terenie firmy Timken podczas godzin pracy lub w dowolnej innej lokalizacji podczas przeprowadzania transakcji w imieniu Timken.

Zachęcamy do powiadamiania przełożonego lub menedżera w przypadku uzasadnionych podejrzeń dotyczących stosowania niedozwolonych narkotyków, substancji objętych 
kontrolą lub alkoholu na terenie zakładu lub podczas przeprowadzania działalności dla firmy Timken.

W celu uzyskania dostępu do informacji na temat programów społecznych dot. narkotyków i nadużywania alkoholu, programów rehabilitacyjnych i pomocy należy 
skontaktować się z przedstawicielem służb medycznych lub Programu wsparcia dla pracowników.
Dodatkowe pomoce:

•  Polityka dotycząca narkotyków i alkoholu

•  Koordynator zakładu ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

•  Firmowe bezpieczeństwo i higiena pracy

• Służby medyczne

• Program wsparcia dla pracowników

• Punkty zgłaszania problemów etycznych

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE: W MIEJSCU PRACY

Dodatkowe pomoce:

• Relacje pracownicze

• Koordynator zakładu ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

• Firmowe bezpieczeństwo i higiena pracy

• Służby medyczne

• Polityka dot. przemocy w miejscu pracy

• Punkty zgłaszania problemów etycznych

bezpieczensstwo

w pracy
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Dodatkowe pomoce:

• Dział zasobów ludzkich

• Relacje pracownicze

Ochrona danych
Zobowiązaliśmy się do ochrony bezpieczeństwa i poufności danych osób, które je nam powierzyły. Obejmuje to dane dostarczone  
od pracowników oraz informacje otrzymywane od klientów, dostawców i stron trzecich, z którymi współpracujemy. 

Nasza firma zapewnia zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie prawami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.  
Ponosimy odpowiedzialność za ochronę prywatności i bezpieczeństwa wszystkich zbieranych, przechowywanych, przetwarzanych,  
przekazywanych, udostępnianych lub usuwanych danych osobowych. Dane osobowe obejmują dane zawarte w naszych osobistych rejestrach, aktach medycznych, 
informacjach kredytowych lub bankowych. 

Nigdy nie należy przekazywać danych osobowych innym osobom, które nie mają uzasadnionych powodów, by je znać. Nie należy przechowywać danych osobowych na 
własny temat lub temat innych osób – takich, jak dokumenty dotyczące zarządzania wynikami, informacje dot. sprzedaży, raporty z wydatków lub informacje medyczne – 
niezabezpieczonych na pulpicie, w telefonie lub innym dowolnym ogólnie dostępnym miejscu.

Systemy komunikacji elektronicznej i poszanowanie prywatności
Nasze systemy komunikacji elektronicznej są istotnymi narzędziami biznesowymi, umożliwiającymi nam wydajną i produktywną pracę.  
Systemy te obejmują:
• Komputery
• Pocztę elektroniczną
• Komunikatory internetowe
• Sieć Internet
• Sieć Intranet
• Blogi

Zobowiązujemy się do stosowania tych systemów w sposób profesjonalny i odpowiedni do zakresu naszych obowiązków. Nasze systemy 
komunikacji elektronicznej, obejmujące wszystkie dane lub informacje w nich zawarte, są własnością firmy. Podczas korzystania z systemów 
komunikacji elektronicznej, wykonywane przez nas czynności powinny być zgodne z zasadami etyki biznesowej. Obejmuje to traktowanie innych 
osób z godnością i szacunkiem oraz unikanie jakichkolwiek niewłaściwych zachowań. 

Nasza firma uważa, że w trakcie pracy użytkownik może skontaktować się z członkiem rodziny lub inną osobą. Rozsądne korzystanie z elektronicznych systemów komunikacji 
w celach osobistych jest dozwolone. Jednakże nie może ono zakłócać pracy firmy, dotyczyć prywatnego przedsięwzięcia handlowego lub naruszać polityki firmy.

Media społecznościowe mogą czasami zatrzeć granicę pomiędzy czynnościami w celach służbowych i prywatnych, włączając odwiedzanie stron portali społecznościowych, 
blogów, Wikipedii, czatów i forów. Musimy zadbać o to, by osobiste uczestnictwo w mediach społecznościowych nie zagrażało reputacji firmy, a także zatroszczyć się o ochronę 
własności i informacji poufnych. Co więcej, media społecznościowe nie powinny być nigdy stosowane w celu zniesławienia lub nękania innych pracowników, klientów, 
dostawców, konkurencji lub innych osób, z którymi współpracujemy. Należy pamiętać, że informacje wysłane lub otrzymane za pomocą naszego firmowego systemu 
komunikacji elektronicznej nie są prywatne. Aktywność może podlegać monitorowaniu, aby zapewnić, że środki są wykorzystywane właściwie. Timken zastrzega sobie także 
prawo do blokowania dostępu do stron internetowych, a także możliwości przesyłania wiadomości lub plików.

• Strony portali społecznościowych
• Wikipedię
• Strony interaktywne
• Faks
• Transfer plików
• Wymianę danych elektronicznych

• Telekonferencje audio i wideo
• Pocztę głosową
• Systemy telefoniczne
• Telefony komórkowe
• Pagery
• Palmtopy

Dodatkowe pomoce:

• Polityka dotycząca komunikacji elektronicznej

• Punkty zgłaszania problemów etycznych

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE: W MIEJSCU PRACY

• Polityka dotycząca komunikacji elektronicznej

• Punkty zgłaszania problemów etycznych
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TIMKEN DLA KOLEJNICTWA

INNOWACJE NA WŁAŚCIWYM TORZE

W firmie Timken wprowadzanie etyki w życie wobec naszych klientów oznacza, że:

• Wytwarzamy produkty, które spełniają nasze standardy jakości.

• Odzywamy się, jeśli odkryjemy bieżący lub potencjalny problem dotyczący kwestii jakości produktu lub bezpieczeństwa.

• Postępujemy uczciwie w stosunku do naszych klientów.

• Składamy tylko takie obietnice i zobowiązania, których jesteśmy w stanie dotrzymać – i honorujemy je.

•  Nie składamy nieprawdziwych, niesprawiedliwych lub wprowadzających w błąd oświadczeń na temat naszych produktów lub 
produktów konkurencji.

•  Zapewniamy zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i etycznymi podczas transakcji z klientami 
na całym świecie.

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE  
WOBEC NASZYCH KLIENTÓW

Uczciwe postępowanie, promocje i reklamy
Współpracujemy uczciwie z naszymi klientami. Zdobywamy ich poprzez jakość naszych produktów i usług, a także możliwość 
wywiązania się ze zobowiązań. Postępujemy zgodnie z naszymi obietnicami i przestrzegamy zobowiązań umownych.

Polegamy wyłącznie na wartości naszych produktów i usług i promujemy je w sposób rzetelny i uczciwy. Oznacza to, że nie składamy 
fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń ani insynuacji na temat naszej konkurencji, jej produktów czy usług. Porównania 
naszych produktów czy usług z produktami czy usługami naszej konkurencji muszą być dokładne i potwierdzone faktami.

Nie proponujemy naszym klientom – ani pracownikom klientów – żadnych korzyści, nagród, ani wartościowych przedmiotów, 
co może stanowić naruszenie przepisów prawa, polityki klienta albo innych praktyk handlowych. W przypadku wręczania klientowi 
prezentu lub oferowania rozrywki muszą one być symboliczne, zwyczajowe, niezbyt częste i zgodne z prawem. Ich ujawnienie 
publiczne nie powinno powodować zawstydzenia ofiarodawcy, ani firmy Timken.

Ponadto, nigdy nie stosujemy nielegalnych lub nieetycznych metod gromadzenia  
informacji konkurencyjnych.

Dodatkowe pomoce:

• Polityka dot. prezentów i rozrywki

• Dział prawny

• Dział komunikacji

•  Punkty zgłaszania  
problemów etycznych
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Z AT W I E R DZA

Dodatkowe pomoce:

• Wiceprezes – jakość

• Menedżerowie ds. rynku lub produktu

• Główni inżynierowie

• Menedżerowie ds. jakości placówki

• Dyrektor – jakość ogólnoświatowa

Klienci rządowi
Timken świadczy usługi dla podmiotów rządowych i państwowych na całym świecie. Relacje z tymi klientami są dla nas bardzo cenne, dlatego dokładamy wszelkich starań w celu 
przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów prawnych i etycznych. Pracownicy obsługujący kontrakty rządowe powinni mieć świadomość, że w tej dziedzinie obowiązują 
specjalne przepisy ustawowe i wykonawcze.

Kontaktując się z przedstawicielami administracji rządowej oraz samorządów regionalnych i lokalnych, należy pamiętać o podstawowych zasadach zawierania kontraktów rządowych:

• W kontaktach z pracownikami rządowymi należy utrzymywać najwyższy poziom uczciwości.

• Podczas wymiany informacji należy wykazywać się szczerością.

• Należy nawiązać i utrzymywać właściwe relacje z osobami trzecimi.

• Należy promować otwartość i uczciwość w konkurowaniu na rynku. 

Informacje na temat dodatkowych wymogów w zakresie zgodności z przepisami w odniesieniu do klientów rządowych można znaleźć w “Dodatku do standardów etyki w biznesie 
dotyczącego współpracy z organami rządowymi” oraz w rozdziale niniejszych zasad poświęconym przekształcaniu etyki w działanie w naszej społeczności globalnej.

Ponadto pracownicy, którzy nawiązują kontakty z wybranymi lub mianowanymi urzędnikami i pracownikami władz krajowych, regionalnych/wojewódzkich, lokalnych lub innymi 
urzędnikami w celu promowania sprzedaży produktów i usług agencji rządowej lub ubiegania się o pomoc rządową, np. w formie dotacji lub środków motywacyjnych, powinni najpierw 
skontaktować się z działem kontaktów z instytucjami rządowymi, wysyłając wiadomość e-mail na adres govtaffairs@timken.com.

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE: WOBEC NASZYCH KLIENTÓW

Jakość produktów
Marka Timken jest darzona szacunkiem na całym świecie. Nasze produkty są wykorzystywane w różnorodnych wymagających zastosowaniach, a klienci ufają, że 
zapewnimy produkty o wysokiej wydajności i stałej jakości. Oznacza to, że każdy z nas musi gorliwie przestrzegać ogólnego systemu zarządzania jakością i postępować 
uczciwie na wszystkich etapach, od projektowania do produkcji i dystrybucji naszych produktów.

• Gwarantuje, że nowe produkty spełniają odpowiednie standardy firmowe i uzgodnione wymagania klienta.

• Przestrzega wszystkich informacji o danych technicznych produktu.

• Przestrzega zasady procesu produkcji i procedur kontroli jakości.

•  Zapewnia zgodność ze wszystkimi stosownymi prawami, przepisami i standardami przemysłowymi dotyczącymi  
specyfikacji produktu i procesu produkcji.

• Przestrzega wszystkich zasad i procedur dotyczących przechowywania produktu, obchodzenia się z nim i przewozu.

• Wykorzystuje systemy monitoringu produktu i zgodności procesów.

Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za zgłaszanie obaw lub sugestii odnośnie do standardów lub procedur.

O
N
E

• Dyrektorzy produkcji

• Koordynatorzy ds. pakowania lub logistyki

• Zasady i procedury jakości

• Punkty zgłaszania problemów etycznych
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Pytanie: Zespół Anji otrzymał ostatnio rządowe zlecenie podwykonania, które 
zawierało zastrzeżenie, że wszystkie produkty muszą być wykonane całkowicie w kraju tego rządu. 
Anya nie jest przekonana, czy wszystkie nasze produkty będą spełniały to zastrzeżenie, jednak agent 
dokonujący zakupu powiedział jej, że rząd tak naprawdę nie przywiązuje wagi do tego zastrzeżenia. 
Kontynuował stwierdzając, że możemy zastosować niezgodne produkty bez powiadomienia rządu. 
Takie postępowanie wydaje się Anji niesłuszne. W jaki sposób powinna ona postąpić?

Odpowiedź: Przeczucia Anji są prawidłowe – dla naszej firmy niekorzystne 
jest dostarczanie produktów, które nie spełniają wymagań kontraktu lub zlecenia podwykonania. Skoro 
dajemy nasze słowo, że produkt spełnia wymaganie co do tego, z czego jest wykonany, to tak jest. 
Jeśli nie możemy zapewnić odpowiedniego produktu, nie możemy się zgodzić na jego sprzedaż. Anya 
powinna poinformować agenta dokonującego zakupu o tej normie i poszukać rozwiązania, które spełni 
zobowiązania umowne.

Klienci będący przedstawicielami władz, c. d.

Osoby pracujące nad kontraktami rządowymi powinny być świadome, że obowiązują je specjalne zasady i przepisy. Przykładowo, z zamówieniami i kontraktami dla rządu 
mogą wiązać się zobowiązania inne niż te, jakie zazwyczaj znajdują się w umowach handlowych. Część z tych zobowiązań może obejmować:
• Ujawnianie informacji dotyczących kosztów i cen
• Ograniczenia względem obywateli, którzy mogą uzyskać dostęp do danych technicznych
• Zabezpieczenia i obostrzenia dotyczące informacji sklasyfikowanych jako dotyczące kwestii bezpieczeństwa narodowego
• Ograniczenia dotyczące miejsca nabycia surowców
• Priorytet zamówień dotyczących bezpieczeństwa publicznego
• Ograniczenia dotyczące osobistego i firmowego konfliktu interesów
• Zasady dotyczące przestrzegania terminów, księgowości, zachowania w miejscu pracy, bezpieczeństwa i wolnej od narkotyków załogi

Przed zawarciem lub zaakceptowaniem zamówień lub kontraktów rządowych należy konsultować się z działem sprzedaży Timken w celu zapewnienia, że przestrzegane są 
wszystkie te zobowiązania.

Podobnie osoby, które muszą się kontaktować z wybranymi lub ubiegającymi się o stanowisko, krajowymi, regionalnymi, lokalnymi lub innymi urzędnikami i pracownikami 
w celu promowania sprzedaży produktów lub usług dla agencji rządowych lub w celu uzyskania wsparcia rządowego, takiego, jak granty lub bodźce motywacyjne, powinny 
najpierw skontaktować się z wiceprezesem ds. administracji państwowej.

Dodatkowe pomoce:

• Menedżer ds. zgodności kontraktów rządowych

• Wiceprezes – administracja państwowa

• Punkty zgłaszania problemów etycznych

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE: WOBEC NASZYCH KLIENTÓW
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W firmie Timken wprowadzanie etyki w życie na rynku oznacza, że:

•  Nie omawiamy z konkurencją cen lub powiązanych z cenami informacji, informacji dotyczących przetargów lub ofert,  
podziału lub alokacji rynkowej lub naszych transakcji biznesowych z jakąkolwiek stroną trzecią.

• Pozyskujemy informacje dotyczące konkurencji w sposób legalny i etyczny.
• Postępujemy uczciwie w stosunku do naszych dostawców i partnerów biznesowych.
• Przekazujemy prawdziwe informacje naszym dostawcom i partnerom biznesowym.
• Przestrzegamy praw własności intelektualnej innych osób.

Prawo antytrustowe (dotyczące konkurencji)
Wierzymy w wolną i uczciwą konkurencję. W większości krajów, w których prowadzimy działalność, zmowy antykonkurencyjne 
pomiędzy konkurencją, a także nadużywanie pozycji dominującej (znane w Stanach Zjednoczonych pod nazwą monopolizacji) są 
zabronione. Kraje te zakazują także umów pomiędzy klientami i dostawcami, które narzucają nieuzasadnione ograniczenia na ich 
niezależność rynkową. Musimy przestrzegać zgodności ze stosownymi prawami antymonopolowymi i dot. konkurencji we wszystkich 
krajach, w których prowadzimy działalność. Dzięki temu gwarantujemy, że nasi klienci mają dostęp do wysokiej jakości produktów 
i usług po uczciwych cenach.

Ważne jest unikanie kontaktów z konkurencją oraz jej pracownikami z wyjątkiem tych ściśle określonych sytuacji, gdy nawiązywanie 
kontaktu jest niezbędne oraz gdy odbywa się to w celach zgodnych z prawem.

Niedopuszczalne jest omawianie z konkurencją dowolnej z poniższych kwestii:
• Cen naszych produktów
• Warunków sprzedaży
• Wielkości produkcji
• Alokacji rynkowej lub klientów

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE  
NA RYNKU
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Prawo antytrustowe (dotyczące konkurencji), c. d.

Przeprowadzanie analizy konkurencyjności jest bardzo ważnym narzędziem biznesowym. Informacje te powinny być jednak gromadzone wyłącznie w zgodny z prawem 
i etyczny sposób. Nie należy ubiegać się lub akceptować informacji dotyczącej konkurencji bezpośrednio od konkurencji. W przypadku zatrudnienia pracownika, który wcześniej 
pracował dla konkurencji, należy przestrzegać zobowiązań do zachowania poufności nałożonych na tę osobę. Nie należy akceptować ani ubiegać się o ujawnienie informacji 
poufnych dotyczących konkurencji od tego pracownika. Co więcej, nie należy nigdy zatrudniać pracownika konkurencji po to, by uzyskać poufne informacje o tej firmie. 
Jeśli współpracownicy, klienci lub partnerzy biznesowi posiadają informacje dotyczące konkurencji, w stosunku do których zobowiązani są do zachowania poufności, nie należy 
prosić o podzielenie się nimi.

W przypadku zajmowania stanowisk w naszym dziale sprzedaży, marketingu, rozwoju korporacyjnego, zakupów czy innym, w którym może dojść do kontaktu 
z przedstawicielami konkurencji, należy koniecznie zapoznać się i dobrze zrozumieć nasze „Wytyczne antytrustowe”. Przed usiłowaniem narzucenia jakichkolwiek ograniczeń 
umownych wobec dowolnego klienta lub dostawcy, które mogłyby ograniczać ich zdolność zakupu lub sprzedaży od naszej konkurencji lub w inny sposób ograniczać wolność 
rynkową (np. ograniczenie ceny odsprzedaży klienta lub terytorium sprzedaży), należy skontaktować się z działem prawnym.

Pytanie: Niedawno Josue jadł lunch z długoletnim przyjacielem pracującym na podobnym stanowisku 
w dziale sprzedaży w konkurencyjnej firmie. Kiedyś pracowali razem, więc zaczęli wspominać stare czasy. Pomimo, że 
początkowo rozmowa dotyczyła tematów osobistych, wkrótce zeszła na ich bieżącą pracę. Rick zaczął przedstawiać 
Josue strategię cenową swojej firmy dotyczącą nowej linii elementów układu przenoszenia mocy. Josue powiedział 
Rickowi, że nie powinni rozmawiać na ten temat. Co jeszcze powinien zrobić Josue?

Odpowiedź: Josue postąpił właściwie, kończąc tę rozmowę. Ale to nie wszystko. Ze względu 
na fakt, że prawa dotyczące konkurencji biorą pod uwagę nawet pozory zmowy, Josue powinien wyjaśnić Rickowi, że 
temat ten jest zakazany. Następnie, powinien on zgłosić tę rozmowę do działu prawnego. Informowanie naszej firmy o 
tego typu kwestiach umożliwi nam odpowiednie zajęcie się nimi, zanim urosną do rangi problemu.

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE: NA RYNKU

Dodatkowe pomoce:

• Wytyczne antytrustowe

• Dział prawny

• Punkty zgłaszania problemów etycznych
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Uczciwe postępowanie z innymi osobami
Postępujemy uczciwie w stosunku do naszej konkurencji, dostawców i partnerów biznesowych przez cały czas. Nigdy nie stosujemy nieetycznych środków w celu 
zabezpieczenia transakcji i wydajemy wyłącznie prawdziwe i dokładne oświadczenia względem osób, z którymi prowadzimy interesy.

Nasza firma stała się nie tylko liderem w branży, ale także liderem w kwestii etyki i uczciwości w oparciu o jakość naszych pracowników, produktów i oferowanych usług. 
Nasze zobowiązanie do uczciwego prowadzenia transakcji oznacza, że:
• Przekazujemy wyłącznie uczciwe i prawdziwe informacje naszym dostawcom i partnerom biznesowym.
• Nigdy nie przekręcamy faktów w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.
• Nie angażujemy się w nielegalne lub nieetyczne zachowania podczas rywalizacji na rynku.

Prawa własności intelektualnej innych osób
Przestrzegamy praw własności intelektualnej innych osób, tak samo, jak oczekujemy od innych przestrzegania naszych praw. Własność intelektualna obejmuje tajemnice 
handlowe, prawa autorskie, znaki firmowe i patenty oraz prawo chronione na wzór przemysłowy. Aby zapewnić przestrzeganie praw własności intelektualnej, należy stosować 
się do poniższych zasad:
•  Przestrzegać naszych zobowiązań stosownie do dowolnej umowy o zachowaniu poufności i postępować zgodnie z 

podobnymi procedurami dotyczącymi sposobu, w jaki chronimy nasze informacje. 
• Stosować informacje poufne klienta wyłącznie do celów określonych przez niego.
•  Dokonywać zakupu legalnego oprogramowania lub licencji do oprogramowania. Nie kopiować komercyjnego 

oprogramowania, chyba, że licencja wyraźnie na to zezwala.
•  Dokonywać zakupu wielu egzemplarzy czasopism branżowych czy innych podobnych periodyków. Nie kopiować dużych 

fragmentów takich materiałów, chyba, że uzyskano na to zgodę od osoby posiadającej prawa autorskie.
•  Używać nagrań muzycznych i wideo wyłącznie po uzyskaniu licencji. Nie używać komercyjnej muzyki lub materiału 

wideo na płytach CD czy DVD w pracy dla firmy Timken, nie uzyskawszy uprzednio licencji lub innej zgody od 
posiadacza praw autorskich.

• Zwrócić się o i uzyskać zgodę przed wykorzystaniem znaków firmowych lub logo innych osób.

Dodatkowe pomoce:

• Dział komunikacji

• Pełnomocnik ds. własności intelektualnej

• Dział prawny

• Punkty zgłaszania problemów etycznych

Dodatkowe pomoce:

• Punkty zgłaszania problemów etycznych

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE: NA RYNKU
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W firmie Timken wprowadzanie etyki w życie wobec naszych udziałowców oznacza, że:
• Prowadzimy dokładne, kompletne i składane w odpowiednim czasie raporty finansowe.
•  Utrzymujemy system kontroli wewnętrznej wystarczający do zapewnienia odpowiedniej pewności, że wszystkie transakcje oraz 

dostęp do zasobów firmowych są podejmowane wyłącznie po uzyskaniu upoważnienia od zespołu kierowniczego.
•  Współpracujemy z wewnętrznymi i zewnętrznymi audytorami, przeprowadzamy wewnętrzne śledztwa i realizujemy zapyta-

nia rządowe.
• Stosujemy się do wytycznych dot. przechowywania dokumentów.
• Chronimy aktywa firmowe i nie używamy ich w celu uzyskania osobistego zysku.
• Unikamy konfliktu interesów.
• Wręczamy i otrzymujemy prezenty w dobrej wierze i bez zamiaru wywarcia wpływu na decyzje biznesowe.

Dokładne i pełne raporty finansowe
Nasi udziałowcy, pracownicy i inne osoby polegają na naszych informacjach finansowych podczas podejmowania decyzji. 
Ponadto prawo i przepisy nakładają na nas obowiązek utrzymania dokładnych ksiąg i akt.

Ponosimy odpowiedzialność za dopilnowanie, aby zapisy w spółce sprawiedliwie i dokładnie odzwierciedlały wszelkie transakcje oraz 
dyspozycje dotyczące aktywów z odpowiednimi szczegółami. Nigdy nie spóźniamy się z dokonaniem wpisu, ani nie sporządzamy 
fałszywych lub spreparowanych wpisów do ksiąg lub akt firmowych z dowolnego powodu. Co więcej, nigdy nie angażujemy się ani nie 
wspieramy działań, które skutkują dokonaniem wpisu, który nie jest odpowiednio uzasadniony.

Płatności będą zatwierdzane i dokonywane wyłącznie w celach opisanych w dokumentacji stanowiącej dowód opłaty. Żadna płatność 
nie uzyska akceptacji ani nie będzie dokonana z zamiarem wykorzystania do celu innego, niż ten podany w dokumencie stanowiącym 
dowód płatności.

Dodatkowe pomoce:

• Polityka finansowa

• Wiceprezes – audyt wewnętrzny

• Dyrektor finansowy

• Kontroler

• Dział prawny

• Punkty zgłaszania problemów etycznych

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE  
WOBEC NASZYCH UDZIAŁOWCÓW



2323

Współpraca z audytorami, udzielanie odpowiedzi na zapytania zewnętrzne
Od czasu do czasu nasi menedżerowie, audytorzy lub przedstawiciele władzy mogą poprosić nas o udzielenie informacji. Musimy zobowiązać się do poważnego podejścia do 
takich zapytań.

Jesteśmy zobowiązani do pełnej współpracy i otwartej komunikacji z naszymi wewnętrznymi i zewnętrznymi audytorami. Audytorzy oczekują pełnego i nieograniczonego 
dostępu do personelu, zakładów, akt i innych informacji w celu wykonania swojej pracy. Oznacza to, że nie możemy nigdy usiłować kontrolować lub wpływać na swobodny 
przepływ informacji w trakcie trwania procesu audytu.

Prosimy pamiętać, że przed przeprowadzeniem rozmowy z audytorem nie muszą Państwo uzyskać pozwolenia. Menedżerowie nie powinni pytać pracowników o kontakty 
z audytorami w kontekście przeprowadzonych wywiadów. W przypadku podejrzenia, że dokumenty są ukrywane, niszczone lub zmieniane w dowolny sposób, należy zgłosić 
obawy za pomocą punków zgłaszania problemów etycznych.

W przypadku zapytania o informacje firmowe od strony zewnętrznej, należy skontaktować się z działem prawnym.

Dodatkowe pomoce:

• Punkty zgłaszania problemów etycznych

Publiczne raporty i komunikaty
Ze względu na to, że nasza firma jest spółką notowaną na giełdzie, składa raporty oraz inne dokumenty do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („KPWiG”) oraz do 
Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Ważne jest również, abyśmy wyrażali się jasno i konsekwentnie. Z tego powodu wyłącznie upoważnieni rzecznicy prasowi firmy 
mogą wydawać oświadczenia prasowe. To samo dotyczy innych komunikatów podawanych do wiadomości publicznej, które zawierają dane finansowe oraz inne związane 
z działalnością spółki, jej kondycją finansową, a także wyniki działalności.

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że wszystkie ujawniane w raportach publicznych i dokumentach informacje, włączając te składane lub wysyłane do KPWiG są 
kompletne, uczciwe, dokładne, składane w odpowiednim czasie i zrozumiałe. Każdy z nas, włączając w to dyrektora zarządzającego firmy i kierownika oraz starszego 
kierownika ds. finansów pełni zadanie sporządzania i utrzymywanie adekwatnych i skutecznych kontroli i procedur ujawniania informacji. Dlatego też musimy zawsze 
przedstawiać wiarygodne i dokładne informacje oraz na wszelkie inne sposoby wspomagać czynności dotyczące jawności informacji.

W przypadku prośby o podanie, przejrzenie lub potwierdzenie informacji, należy to zrobić w sposób kompletny,  
dokładny i w odpowiednim czasie.

Nawet bez konkretnej prośby należy zgłosić kierownictwu wszelkie informacje, które zdaniem pracownika powinno  
się poddać ocenie pod kątem ujawnienia ich w raportach Timken dla KPWiG.

W przypadku otrzymania zapytania od analityka lub przedstawiciela mediów, należy przekazać je do działu komunikacji.

Dodatkowe pomoce:

• Dział komunikacji

• Relacje z inwestorami

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE: WOBEC NASZYCH UDZIAŁOWCÓW

• Dyrektor finansowy

• Punkty zgłaszania problemów etycznych
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Informacje wewnętrzne
Akcje naszej firmy są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jako pracownicy firmy Timken możemy posiadać dostęp do informacji lub wiedzę na temat 
firmy, która nie została jeszcze ujawniona publicznie. Informacja ta jest uważana za „ważną informację niepubliczną” lub „informację wewnętrzną” i jest ściśle regulowana przez 
prawo federalne i stanowe.

Przykłady ważnej informacji niepublicznej obejmują:
• Informacje dotyczące zmian w wyższym kierownictwie
• Plany dotyczące fuzji, nabycia lub zbycia
• Toczące się lub potencjalne sprawy sądowe
• Wyniki finansowe przed ujawnieniem ich opinii publicznej
• Opracowanie nowych produktów

Nie możemy kupować ani sprzedawać akcji firmowych w żadnym momencie podczas posiadania ważnych informacji niepublicznych dotyczących naszej firmy. Dotyczy to 
zarówno akcji firmowych, jak i akcji firm, z którymi prowadzimy transakcje. Nigdy nie wolno nam używać tych informacji w celu doradzenia nabycia lub sprzedaży akcji 
firmowych innym osobom. Ponadto niektórzy pracownicy są ograniczeni w obracaniu akcjami firmowymi podczas okresu bezpośrednio po publicznym ogłoszeniu informacji 
o wynikach kwartalnych firmy. Pracownicy ci są powiadamiani co kwartał.

Dodatkowe pomoce:

• Polityka dotycząca kupna i sprzedaży papierów wartościowych

• Punkty zgłaszania problemów etycznych

Przechowywanie dokumentów
Jesteśmy zobowiązani do utrzymywania naszych akt zgodnie z wszystkimi wymaganiami prawnymi i biznesowymi. Wszystkie akta powinny być przechowywane lub 
niszczone zgodnie z naszą polityką dotyczącą przechowywania dokumentów.

W niektórych przypadkach dokumenty znajdujące się w naszym posiadaniu mogą być powiązane z trwającymi lub potencjalnymi śledztwami, procesami lub innymi 
postępowaniami. Dokumenty te należy zachować, nie można ich zmieniać ani niszczyć. W przypadku powiadomienia o posiadaniu dokumentów, które podlegają 
prawnemu obowiązkowi przechowywania dokumentów, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanym powiadomieniu. Nie należy niszczyć 
wskazanych dokumentów.

Dodatkowe pomoce:

• Polityka dotycząca przechowywania dokumentów

• Dział biurowy

• Dział prawny

• Punkty zgłaszania problemów etycznych

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE: WOBEC NASZYCH UDZIAŁOWCÓW
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Dodatkowe pomoce:

• Dział komunikacji

• Dział prawny

Aktywa firmowe
Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za ochronę aktywów firmowych. Obejmują one nasze zakłady, sprzęt, materiały, własność, technologie i informacje.

Nasza firma zapewnia dostęp do wielu aktywów, zarówno fizycznych, jak i niematerialnych. Zasoby te powinny być wykorzystywane wyłącznie w celach firmowych. Nasza 
firma zdaje sobie jednak sprawę, że czasem dochodzi do sytuacji, w których pracownik musi skontaktować się z członkiem rodziny lub innymi osobami podczas pracy. Dlatego 
też rozsądne korzystanie z elektronicznych systemów komunikacji w celach osobistych jest dozwolone. Takie korzystanie nie powinno:
• Naruszać interesu firmowego
• Dotyczyć prywatnego przedsięwzięcia handlowego
• W inny sposób naruszać niniejszej polityki lub jakiejkolwiek innej polityki firmy

Dowolne korzystanie z firmowego systemu komunikacji elektronicznej oraz zasobów w celach prywatnych musi być sporadyczne, zgodnie z polityką dot. komunikacji 
elektronicznej.

Informacje zastrzeżone oraz poufne firmy Timken są jednym z najistotniejszych aktywów firmowych. Informacje zastrzeżone i poufne obejmują informacje niepubliczne, które, 
w przypadku ich ujawnienia, mogą stanowić korzyść dla naszej konkurencji. Przykłady obejmują specyficzne dane techniczne, dane dotyczące projektu lub procesu, informacje 
na temat cen, planów biznesowych, nabycia lub przeniesienia zakładów, praktyk projektowych, list klientów lub dostawców. 
Ponosimy odpowiedzialność za zabezpieczenie tego typu informacji przez cały czas.
Znak towarowy Timken i inne znaki towarowe oraz identyfikatory marki mogą być używane wyłącznie zgodnie z polityką używania znaków towarowych Timken.

Pytanie: Jilian i Marc pracują razem w firmie Timken i są także znajomymi na Facebooku. 
Od czasu do czasu przekazują sobie komentarze na temat stresującego dnia pracy, większość rozmów ma 
jednak charakter prywatny. Któregoś dnia wieczorem Marc zauważył, że Jilian zamieściła post o kontrakcie 
w toku. Napisała „na skraju zawarcia życiowej transakcji!” i umieściła nazwę potencjalnego klienta. Marc 
uważa, że to niewłaściwe, jednak nie chce mówić Jilian, jak ma się zachowywać w życiu prywatnym. 
Czy Marc powinien się w to nie mieszać?

Odpowiedź: Nie. Jilian posiada swobodę wypowiedzi w życiu osobistym, 
ma jednak obowiązki względem firmy Timken – a także wobec współpracowników i klientów – 
dotyczące zachowania poufności informacji, w których posiadanie wchodzi podczas pracy. Dzieląc się 
nimi w miejscach publicznych, Jilian naraża siebie i firmę Timken na ryzyko. Jeśli ktokolwiek wejdzie 
w posiadanie takich informacji, Jilian oraz firma mogą zostać posądzeni o nielegalne obracanie akcjami 
przez osobę posiadającą poufne informacje. Marc powinien zachęcić Jilian do usunięcia tych  
szczegółów z jej profilu i powiadomić jej przełożonego lub menedżera.

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE: WOBEC NASZYCH UDZIAŁOWCÓW

• Polityka dotycząca komunikacji elektronicznej

• Punkty zgłaszania problemów etycznych
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Konflikty interesów
Elementem naszego zobowiązania do działania w najlepszym interesie naszej firmy jest unikanie konfliktu interesów. Konflikt interesów ma miejsce, w przypadku gdy nasze 
interesy lub działania prywatne naruszają – lub sprawiają wrażenie naruszania – w dowolny sposób interesu naszej firmy. Konflikty zazwyczaj powstają w sytuacji:
• Wymiany prezentów
• Prowadzenia interesów lub nadzorowania członków rodziny lub przyjaciół
• Uczestniczenia w zyskach z zewnętrznej działalności lub zatrudnienia poza firmą
• Odnoszenia prywatnych korzyści z okazji firmowych, których podjęciem mogłaby być zainteresowana nasza firma

Mamy obowiązek wywiązywania się z naszych obowiązków przy zachowaniu najwyższego szacunku i lojalności względem naszej firmy. Podczas wywiązywania się z tego 
zobowiązania musimy unikać sytuacji, które przyczyniają się do powstania istniejących lub potencjalnych konfliktów, w wyniku których nasze działania nie są lojalne.

Jeśli nasze obowiązki służbowe obejmują zakup lub leasing materiałów i usług w imieniu firmy Timken, musimy to robić w sposób obiektywny. Nie wolno przyjmować ani 
oczekiwać żadnych korzyści majątkowych od dostawcy lub potencjalnego dostawcy, które mogłyby wskazywać, że mają one wpływ na naszą ocenę.

Aby chronić najlepszy interes firmy, nie możemy nigdy:
• Zawierać znaczących transakcji finansowych z jednym z naszych klientów, dostawców lub z konkurencją.
• Przeprowadzać prywatnych transakcji z naszymi klientami lub dostawcami na warunkach innych niż ogólnie dostępne dla pracowników firmy.
• Inwestować w firmy klientów, dostawców lub konkurencji, które nie są notowane na giełdzie.
•  Zaciągać lub otrzymywać pożyczki lub kredyty od dowolnego klienta, dostawcy lub konkurencji firmy, od dyrektora, urzędnika lub pracownika klienta, dostawcy lub 

konkurencji, innych niż te zazwyczaj otrzymywane w trakcie prowadzenia działalności firmowej.
•  Angażować się w dowolne inne, niepowiązane z firmą, działania podczas godzin pracy lub korzystać z dostawców firmy lub sprzętu dla innego pracodawcy lub 

innej działalności.

Dodatkowe pomoce:

• Polityka dotycząca konfliktu interesów

• Dział prawny

• Punkty zgłaszania problemów etycznych
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Wręczanie lub otrzymywanie prezentów
Na rynku prezenty są rodzajem uprzejmości, których celem jest budowanie dobrej woli pomiędzy firmami. Zaszczepiają one pozytywne relacje służbowe pomiędzy naszą 
firmą a naszymi klientami, sprzedawcami i dostawcami. Konflikty mogą powstać w przypadku, gdy prezenty są wręczane z zamiarem wywarcia wpływu na decyzje 
biznesowe.

Ogólnie możemy oferować lub akceptować normalne przedmioty promujące sprzedaż, sporadyczne posiłki lub inne bezgotówkowe przedmioty o minimalnej 
wartości komercyjnej. Jednakże nie jest akceptowalne wręczanie lub otrzymywanie prezentów, przysług lub rozrywek, jeśli może to tworzyć lub wyglądać na 
tworzenie zobowiązania. Podobnie, nie należy oferować prezentów, przysług lub rozrywki z zamiarem uzyskania wzajemności. Wręczanie lub przyjmowanie łapówek, 
niewłaściwych, hojnych lub licznych prezentów bądź innych korzyści jest zawsze zakazane, nawet jeśli jest akceptowalne zgodnie z lokalną zwyczajową praktyką.

Pytanie: Dominic współpracuje z kilkoma dostawcami firmy Timken. Jeden z tych dostawców 
zorganizował niedawno imprezę na polu golfowym dla najlepszych klientów. Podczas imprezy odbyło się losowanie 
tygodniowych wakacji na Hawajach, wygrał Dominic. Czy powinien przyjąć nagrodę?

Odpowiedź: Istotne jest, aby Dominic omówił tę kwestię ze swoim przełożonym lub 
menedżerem przed przyjęciem. To, czy nagroda może zostać przyjęta, zależy od ilości przedstawicieli klienta, którzy brali 
udział oraz sposobu przeprowadzenia losowania zwycięzców. Jeśli jednak przyjęcie nagrody wpłynie na osądy Dominica 
w odniesieniu do relacji z tym dostawcą, sytuacja taka stwarza poważny konflikt interesów. Ma on również miejsce, jeśli 
nagroda negatywnie wpłynie na wizerunek firmy Timken – szczególnie w oczach innych dostawców.

Nie należy oczekiwać, ubiegać się o prezenty lub usługi, ani żądać wkładu ze strony klientów, dostawców lub innych partnerów biznesowych 
w stosunku do siebie lub firmy Timken, za wyjątkiem dotacji na rzecz organizacji charytatywnych wspieranych przez firmę. Należy uwzględnić 
poniższe wskazówki podczas wręczania i otrzymywania prezentów lub rozrywki. Należy:
• Przestrzegać ogólnie przyjętych praktyk biznesowych
• Nie przekraczać wartości symbolicznej
• Mieć dobry gust
• Nie przesadzać z częstotliwością wręczania prezentów
• Nie być nachalnym
• Nie narażać siebie lub firmy na zakłopotanie w przypadku publicznego ujawnienia
• Unikać prezentów w formie pieniężnej lub ekwiwalentu pieniężnego

W przypadku otrzymywania nieodpowiedniego prezentu, należy odmówić jego przyjęcia. Jeśli takie postępowanie  
narazi firmę na nieprzyjemności, można przyjąć prezent i niezwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu lub  
menedżerowi oraz do działu prawnego w celu ustalenia odpowiedniego sposobu postępowania.

Dodatkowe pomoce:

• Punkty zgłaszania problemów etycznych

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE: WOBEC NASZYCH UDZIAŁOWCÓW
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W firmie Timken wprowadzanie etyki w życie w globalnej społeczności oznacza, że:
• Dostarczamy nasze produkty i usługi zgodnie z międzynarodowym prawem handlowym.
•  Prowadzimy działalność w oparciu o własne zasługi i nie angażujemy się w praktyki korupcyjne, takie, jak łapówki lub wymuszenia.
• Bierzemy udział w umacnianiu naszej społeczności.

Regulacje eksportowe
Dostarczamy nasze produkty i usługi do wielu krajów na całym świecie. W związku z tym, nasza działalność jest regulowana przez 
międzynarodowe prawo handlowe. Prawa te, włączając prawa i przepisy dot. eksportu, są ustanawiane dla każdego kraju. Są one w wielu 
punktach podobne do siebie ze względu na przynależność do różnych organizacji międzynarodowych oraz traktatów. W zasadzie wiele z praw 
i przepisów eksportowych, importowych lub celnych wydaje się podobnych w krajach, w których Timken prowadzi działalność. Ważne jest, 
aby jeznać i postępować zgodnie z tymi prawami w ramach wszystkich transakcji handlowych.

Ponosimy odpowiedzialność za zgodność z prawami lokalnymi w krajach, w których prowadzimy działalność. Będąc firmą z siedzibą na terenie 
USA musimy także przestrzegać wielu praw obowiązujących w Stanach Zjednoczonych podczas prowadzenia działalności poza ich terytorium.
Należy podjąć poniższe kroki w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowym prawem handlowym:

• Stosować system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w przypadku transakcji biznesowych.

• Realizować transakcje biznesowe „z wolnej ręki” tam, gdzie strony działają niezależnie.

• Zapewnić dokładne, pełne i czytelne prowadzenie dokumentacji.

• Znać i stwierdzać zgodność transakcji z przepisami.

Więcej informacji dotyczących poniższych tematów jest dostępnych w TimkeNET:

• Poufny wywiad środowiskowy na temat stron.

• Produkty poddawane reglamentacji eksportowej (zaopatrzenie wojskowe).

• Programy bezcłowe (NAFTA).

• Kraj pochodzenia.

• Klasyfikacje importowe i eksportowe.

• Stosowanie systemu ERP i Tradesphere.

• Często zadawane pytanie oraz lista kontaktów.

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE 
W GLOBALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Dodatkowe pomoce:

• Polityka dotycząca importu

• Polityka dotycząca eksportu

•  Zgodność z przepisami dot. handlu globalnego

- Cło

- Eksport i zapytania o licencje

-  Świadectwo pochodzenia NAFTA, oświadczenia 
producentów, certyfikaty programu strefy 
wolnego handlu

- Transporty przy zachowaniu zgodności

•  Strona internetowa dotycząca handlu globalnego 
i zgodności z przepisami

• Informator

• Punkty zgłaszania problemów etycznych
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Embarga, sankcje i „czarne listy kontrahentów”
Oprócz przepisów eksportowych i importowych, nasza firma podlega prawom i przepisom zakazującym prowadzenia działalności handlowej w pewnych krajach oraz 
zpewnymi osobami prawnymi i fizycznymi, które mogą być powiązane z terroryzmem lub podobną nielegalną działalnością. Obecnie kraje, w których Timken nie może 
prowadzić interesów – bezpośrednio i pośrednio – to Iran, Kuba, Syria Korea Północna i Sudan. Dodatkowo dotyczy to krajów, wobec których obowiązuje embargo rządu USA, 
czyli których nie można zaopatrywać w żadne produkty lub usługi o charakterze militarnym. I wreszcie, opracowano różne „czarne listy stron”, zawierające kraje, z którymi nie 
możemy prowadzić działalności. Listy te zmieniają się codziennie, można je znaleźć na stronie internetowej dotyczącej globalnego handlu i zgodności z przepisami.

Przed transportem należy poprosić swego menadżera ds. eksportu lub menadżera ds. globalnego handlu – i zgodności z przepisami o dodatkowe informacje na temat naszego 
systemu biznesowego oraz sprawdzania transakcji z tymi czarnymi listami.

Bojkoty
Ze względu na to, że Timken jest firmą z siedzibą w USA, musimy postępować zgodnie z prawami i przepisami Stanów Zjednoczonych, które zakazują bojkotów 
niesankcjonowanych przez USA. Bojkot ma miejsce, w momencie gdy osoba, grupa lub kraj odmawia prowadzenia działalności z określonymi osobami lub krajami. 
W przypadku otrzymania lub podejrzenia otrzymania żądania bojkotu, należy niezwłocznie powiadomić dział prawny.

Prawo Stanów Zjednoczonych zabrania nam uczestniczyć w restrykcyjnych praktykach handlowych lub bojkotach skierowanych wobec rządów innych krajów, wobec 
poszczególnych krajów lub dowolnych obywateli lub firm USA. Prawo to nakłada obowiązek zgłaszania tych żądań w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dot. 
bojkotu. W przypadku posiadania wiedzy na temat żądań dotyczących zabronionych czynności, należy niezwłocznie powiadomić menedżera ds. handlu globalnego i zgodności 
z przepisami. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia takich roszczeń lub żądań do amerykańskiego Biura ds. zgodności z przepisami dot. bojkotu (U.S. Office of Boycott 
Compliance) może skutkować licznymi karami, należy więc zgłosić jakiekolwiek wątpliwe działania do działu prawnego.

29

Dodatkowe pomoce:

•    Strona internetowa dotycząca handlu globalnego i zgodności z przepisami

• Menedżer – handel globalny i zgodność z przepisami

• Informator – embarga i sankcje – od menedżera – handel globalny i zgodność z przepisami (Canton, Ohio)

• Punkty zgłaszania problemów etycznych

Dodatkowe pomoce:

•  Polityka dotycząca bojkotu

• Menedżer – handel globalny i zgodność z przepisami

•  Punkty zgłaszania problemów etycznych

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE: W GLOBALNEJ SPOŁECZNOŚCI
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Nie możemy wręczać łapówek 

urzędnikom rządowym w celu uzyskania 

lub utrzymania transakcji lub w celu 

zabezpieczenia niewłaściwej przewagi. 

Musimy utrzymywać akta finansowe, które 

dokładnie dokumentują wykorzystanie 

naszych funduszy, a także sprawny system 

wewnętrznej kontroli księgowej.

Korupcja i łapówkarstwo
Nasze zobowiązanie do kluczowej wartości jaką jest etyka i uczciwość oznacza, że nigdy nie angażujemy się, ani nie uczestniczymy w praktykach korupcyjnych, włączając 
łapówki. Niemal w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność wdrożone zostało prawo antyłapówkowe i antykorupcyjne. Musimy przestrzegać wszystkich tych praw. 
Obejmują one amerykańską ustawę o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA), która dotyczy wszystkich naszych oddziałów lub spółek zależnych na całym świecie.

Nie możemy oferować, obiecywać, dawać lub zatwierdzać wręczania wartościowych przedmiotów, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, dowolnym osobom w celu 
uzyskania niewłaściwej przewagi biznesowej.

Przepisy antykorupcyjne są zazwyczaj bardziej restrykcyjne względem urzędników rządowych. Urzędnicy rządowi podlegają pod lokalne prawa antyłapówkowe, a także 
prawa i przepisy etyczne, które mogą nakładać ograniczenia na prezenty, rozrywkę lub inne cenne przedmioty, których te osoby nie mogą przyjmować. Ważne jest, abyśmy nie 
podejmowali żadnych działań, które naruszają te prawa i przepisy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego, jakie osoby są uznawane za urzędników 
rządowych, należy zapoznać się z przewodnikiem na temat najczęściej zadawanych pytań w odniesieniu do ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych.

Podczas transakcji z niektórymi urzędnikami rządowymi istnieje prawdopodobieństwo wypłacenia gratyfikacji. Gratyfikacje to niewielkie kwoty pieniężne lub prezenty, 
wręczane zazwyczaj pracownikom rządowym niższego szczebla. Mają one na celu ułatwienie zrealizowania rutynowej czynności rządowej, takiej, jak przetworzenie zgłoszenia 
o zgodę, licencję lub innych urzędowych dokumentów. Większość krajów zakazuje gratyfikacji, także firma Timken rzadko się na nie zgadza. W przypadku sytuacji, w której 
gratyfikacja jest oczekiwana, należy uzyskać wcześniejszą akceptację z działu prawnego, przed wykonaniem takiej płatności. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek 
zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi. W takim przypadku nie jest wymagana wcześniejsza zgoda, a płatność należy zgłosić do działu prawnego, tak szybko, jak to 
możliwe. Płatności będą zatwierdzane i dokonywane wyłącznie w celach opisanych w dokumentacji dodatkowej dot. wydatków. W przypadku konieczności przeprowadzenia 
audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oczekujemy pełnej współpracy.

WPROWADZANIE ETYKI W ŻYCIE: W GLOBALNEJ SPOŁECZNOŚCI

”

„
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Polityka antyłapówkowa naszej firmy musi być przestrzegana bez względu na oferowaną lub zakładaną wartość pieniężną. Nie możemy korzystać z prywatnych funduszy lub 
środków finansowych stanowiących własność strony trzeciej w celu obejścia wymagań naszej polityki lub prawa.

Zobowiązaliśmy się do przestrzegania prawa antyłapówkowego i oczekujemy tego samego od naszych partnerów biznesowych. Dlatego też zachowujemy należytą 
staranność podczas zatrudniania stron trzecich, takich jak przedstawiciele handlowi lub podczas zawierania takich transakcji jak fuzje lub nabycia. W przypadku zatrudniania 
przedstawiciela handlowego, należy skontaktować się z działem prawnym w celu uzyskania pomocy podczas tego procesu. Wyższy poziom staranności jest wymagany 
w przypadku pośredników lub konsultantów będących stroną trzecią, którzy roszczą sobie prawo do wpływania na urzędników państwowych, co może wywierać niewłaściwy 
wpływ na wygranie kontraktu rządowego.

Nasza firma utrzymuje system kontroli wewnętrznych. Kontrole te zapewniają odpowiednią gwarancję, że wszystkie transakcje oraz dostęp do zasobów firmowych są 
podejmowane wyłącznie po uzyskaniu upoważnienia od zespołu kierowniczego. I wreszcie, ponosimy odpowiedzialność za dopilnowanie, aby dokumentacja firmowa uczciwie 
i dokładnie odzwierciedlała wszelkie transakcje oraz dyspozycje dotyczące aktywów z odpowiednimi szczegółami. Nigdy nie sporządzamy fałszywych lub spreparowanych 
wpisów do ksiąg lub akt firmowych z dowolnego powodu. Nie wspieramy także działań, które skutkują takim wpisem. Spełniając te wymagania zapewniamy, że nasza firma 
prowadzi działalność przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych i uczciwości.

Pytanie: Vanessa pracuje w dziale sprzedaży w firmie Timken i składa propozycję handlową 
rządowej firmie spoza USA. Jej osoba kontaktowa zasugerowała, że płatność gotówkowa zagwarantuje, że jej oferta 
zostanie wzięta pod uwagę. Powiedziała także, że prywatna wpłata w wysokości 800 USD zapewni, że Timken 
zdobędzie ten kontrakt. Vanessa nie chce stawiać uczciwości na szali, jednak naprawdę zależy jej na tym kontrakcie. 
Czy powinna ona dokonać płatności, pod warunkiem, że nie skorzysta z funduszy firmy Timken?

Odpowiedź: Absolutnie nie. Nasza przewaga konkurencyjna jest ważna, jednak nie 
kosztem uczciwości. Pracownik rządowej firmy jest uznawany za urzędnika i wszelkie płatności, które mogłyby 
wpłynąć na decyzje biznesowe są surowo zakazane przez politykę firmy oraz prawo. Vanessa nie może dokonać 
takiej płatności, nawet z własnych środków. Powinna usiłować wygrać ten kontrakt w sposób uczciwy i zgodny 
z prawem. Ponadto powinna powiadomić dział prawny, aby udokumentować żądanie płatności.

Dodatkowe pomoce:

• Przewodnik dot. najczęściej zadawanych pytań w odniesieniu do ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych

•  Punkty zgłaszania problemów etycznych
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Wpłaty na cele polityczne
Decyzje podejmowane w ramach systemów politycznych na całym świecie mogą znacząco wpływać na naszych pracowników i udziałowców. Będąc nimi, mamy firmowy 
obowiązek aktywnego zaangażowania się w proces polityczny. Sporadycznie nasza firma zajmuje stanowisko w kwestiach politycznych i lobbuje w celu spełnienia naszych 
interesów i celów w krajach, na terenie których prowadzi działalność. Jednakże nasze uczestnictwo w procesie politycznym jest zawsze zgodne z prawem i etyczne.

Nasza firma zachęca wszystkich z nas do zaangażowania w procesy polityczne w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy. Nie możemy jednak wykorzystywać 
środków i aktywów firmowych do osobistych działań politycznych. Ponadto, nasza firma nie zwraca środków za osobiste dotacje na cele polityczne.

Wsparcie finansowe ze środków Timken jest niedozwolone, ani bezpośrednio, ani pośrednio, w odniesieniu do żadnych kandydatów politycznych lub organizacji 
politycznych, chyba że jest to dozwolone przez prawo Stanów Zjednoczonych i zatwierdzone przez głównego radcę prawnego. Wsparcie ze środków firmowych w celu 
uzyskania poparcia jest dozwolone, jednak wszelkie tego typu dotacje muszą być zatwierdzone przez głównego radcę prawnego i wiceprezesa ds. administracji państwowej.

Nasza firma przestrzega ścisłych wytycznych dotyczących działalności lobbingowej. „Lobbing” może mieć miejsce podczas nawiązywania kontaktów z wybranymi lub 
mianowanymi urzędnikami i pracownikami władz krajowych, regionalnych/wojewódzkich, lokalnych lub innymi urzędnikami w celu wywarcia wpływu na ustawodawstwo, 
przepisy wykonawcze, działania w zakresie egzekwowania prawa lub specjalne programy, projekty i środki motywacyjne w imieniu firmy Timken. Aby uzyskać informacje na 
temat wymogów w tym zakresie, należy najpierw skontaktować się z wiceprezesem ds. kontaktów z instytucjami rządowymi. Wszelka działalność lobbingowa firmy Timken 
oraz istotne kontakty z pracownikami instytucji rządowych podlegają koordynacji wiceprezesa ds. kontaktów z instytucjami rządowymi.

Dodatkowe pomoce:

• Wiceprezes – administracja państwowa i stosunki społeczne

•  Punkty zgłaszania problemów etycznych
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OBOWIĄZKI
PRACOWNIKÓW
Zgodność z naszymi zasadami etyki biznesowej
Cieszymy się reputacją etycznej firmy ze względu na nasze zobowiązanie do właściwego zachowania w każdej sytuacji. Nasze 
zobowiązanie do kluczowych wartości etyki i uczciwości oraz wprowadzania etyki w życie są wzmocnione przez nasze zobowiązanie do 
przestrzegania zasad etyki biznesowej, polityki firmy, a także praw i przepisów krajów, w których prowadzimy działalność.

Naruszenie jakiejkolwiek polityki firmy lub prawa może skutkować poważnymi konsekwencjami. Obejmują one działania dyscyplinarne, 
włączając rozwiązanie umowy, a także potencjalną odpowiedzialność cywilną lub karną. Nasza firma zastrzega sobie prawo do 
podejmowania działań dyscyplinarnych w reakcji na niewłaściwe zachowanie. Cała kadra kierownicza firmy Timken jest odpowiedzialna 
za wprowadzanie w życie tej zasady, a także zapoznanie z nią i dopilnowanie przestrzegania przez wszystkich pracowników. Wszyscy 
pracownicy firmy Timken, dyrektorzy i agenci są odpowiedzialni za pełne przestrzeganie tej zasady. Główny radca prawny ponosi 
największą odpowiedzialność za interpretację tych zasad.

Chociaż sformułowania w niniejszych zasadach należą do wielu różnych rodzajów postępowania w biznesie, które jest uważane za 
niewłaściwe, nie podają wszystkich rodzajów postępowania, które jest niepożądane. Żaden pojedynczy dokument nie jest w stanie 
tego zrobić. Dlatego też w przypadku pytań, wątpliwości lub braku pewności odnośnie do obserwowanego lub podjętego działania 
uznawanego za niewłaściwe, należy zwrócić się do dowolnego punktu zgłaszania problemów etycznych.

Planowane i bieżące udoskonalenia
Od czasu do czasu mogą zostać wprowadzone zmiany w zasadach etyki biznesowej lub innych politykach firmy. Wszystkie uaktualnienia 
tej zasady zostaną zamieszczone na firmowej stronie intranetowej. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za zrozumienie i stosowanie się 
do tej zasady przez cały czas. Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z uaktualnieniami, jak tylko będą one dostępne.

Wszelkie zmiany zasad etyki biznesowej będą przeglądane przez firmowy zarząd lub komisję ds. nominacji i ekonomicznego nadzoru 
nad przedsiębiorstwami przy zarządzie i zostaną bezzwłocznie ujawnione zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami giełdy 
papierów wartościowych.

Ubieganie się o odstąpienie
Jeśli pracownik wierzy, że odstąpienie od zasad jest konieczne lub wskazane, łącznie z, ale bez ograniczania do jakiegokolwiek 
potencjalnego lub faktycznego konfliktu interesów, wniosek o odstąpienie wraz z uzasadnieniem należy przedstawić głównemu 
radcy prawnemu.

Odstąpienie od zasad dla członków rady kierowniczej oraz dyrektorów może ogłosić tylko zarząd lub komisja ds. nominacji 
i ekonomicznego nadzoru nad przedsiębiorstwami przy zarządzie i zostanie to bezzwłocznie ujawnione zgodnie z obowiązującym 
prawem oraz przepisami Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Dodatkowe informacje i zasoby
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tematów związanych z etyką i zgodnością z przepisami należy odwiedzić stronę 
internetową dot. wprowadzania etyki w życie, na stronie domowej TimkeNET (patrz link Źródła dot. etyki oraz Linia pomocy Timken).
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INFORMACJE 
KONTAKTOWE

Osoby kontaktowe w sprawach etyki i zgodności z prawem
Dział etyki i zgodności z przepisami jest cennym źródłem szkoleń dotyczących etyki i zgodności, a także pomocy w kwestiach 
dotyczących etyki oraz podczas zgłaszania zdarzeń. W celu uzyskania pomocy lub zgłoszenia problemu prosimy o kontakt pod adresem 
e-mail ethics@timken.com lub telefonicznie pod numerem 1-234-262-7205.

Numery telefonów do Linii pomocy Timken.
Linia pomocy Timken jest dostępna online oraz telefonicznie w celu zgłaszania wątpliwości lub w przypadku pytań. Linia pomocy 
jest obsługiwana przez zewnętrzną stronę trzecią, zapewniając poufność wszelkich zgłoszeń w największym możliwym zakresie. W 
celu dodatkowych informacji dotyczących kontaktu z Linią pomocy patrz Linia pomocy Timken, na stronie 7.

ARGENTYNA
0800-555-4288-800-846-5363

0800-288-5288-800-846-5363 

AUSTRALIA 
Telstra 1-800-881-011-800-846-5363

Optus 1-800-551-155-800-846-5363 

BRAZYLIA 
0-800-891-03808 

KANADA
1-800-00-846-5363 

CHINY
10-800-711-0640

10-800-110-0584 

REPUBLIKA CZESKA
800-142-847 

FRANCJA
0-800-90-5354 

HONG KONG
800-96-1111-800-846-5363

800-93-2266-800-846-5363 

WęGRY
06-800-011-11-800-846-5363 

INDIE 
000-117

800-846-5363

WŁOCHY 
800-172-444-800-846-5363 
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JAPONIA
KDDI 

001-010-1-800-846-5363 

KOREA
00-798-11-004-0083 

LUKSEMBURG
800-201-11-800-846-5363 

MEKSYK
01-800-288-2872-800-846-5363 

001-800-462-4240-800-846-5363

POLSKA
0-0-800-111-1632

RUMUNIA
0808-03-4288-800-846-5363 

ROSJA 
Moskwa 
755-5042-800-846-5363  

Pozostałe miasta  
8^10-800-110-1011-800-846-5363 

lub 8^10-800-120-1011-800-846-5363

SINGAPUR
800-011-1111

800-846-5363 

RPA
001-800-846-53-63 

HISZPANIA
900-99-0011-800-846-5363  

TAJWAN
00-801-102-880-800-846-5363

TURCJA 
0811-288-0001-800-846-5363

WIELKA BRYTANIA
0808-234-6354 

STANY ZJEDNOCZONE
1-888-732-1439

1-800-846-5363

WENEZUELA
0-800-225-5288-800-846-5363

WIETNAM
1-800-846-5363

STRONA INTERNETOWA
www.timkenhelpline.com

UWAGA: 

W przypadku braku możliwości 
skontaktowania się z Linią pomocy 
Timken za pomocą głównych numerów 
telefonu dla danej lokalizacji, należy 
wybrać nr 1-800-846-5363.



timken.com/ethics Zespół Timken wykorzystuje swoją wiedzę w celu poprawy niezawodności i wydajności maszyn na różnych 

rynkach na całym świecie. Firma projektuje, produkuje i oferuje  wysokiej jakości części mechaniczne, w tym 

łożyska, przekładnie oraz inne produkty i usługi związane z mechanicznym przeniesieniem mocy.
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