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Nasza misja w Wesco to budowanie, łączenie, 
dostarczanie energii i ochrona świata. Jako 
zatrudniający 18 tysięcy osób globalny lider 
w dziedzinie produktów elektrycznych, 
łącznościowych, instalacji oraz usług łańcucha 
dostaw, Wesco współpracuje z 30 tysiącami 
dostawców i 140 tysiącami klientów w ponad 
50 krajach na całym świecie. Ten ogólnoświatowy 
zasięg świadczy o zaufaniu, jakim nas i naszą firmę 
codziennie darzą klienci.

Właśnie ze względu na nasz zasięg i partnerstwa 
ważny jest nasz Kodeks postępowania w biznesie. 
Wyraża on zobowiązanie Wesco do prowadzenia 
działalności w sposób odznaczający się 
w najwyższym stopniu uczciwością i rzetelnością 
oraz stanowi podstawę polityk i procedur 
określających nasze obowiązki prawne i etyczne. 
Kodeks postępowania w biznesie jest corocznie 
poddawany przeglądowi ze strony zarządu.

Każdy z nas ma obowiązek przestrzegania Kodeksu 
postępowania w biznesie Wesco i kierowania się 
nim. Kodeks postępowania w biznesie to obietnica, 
którą składamy nie tylko sobie nawzajem, lecz 
także naszym partnerom biznesowym, klientom, 
dostawcom, akcjonariuszom i społecznościom, 
którym służymy. We wszystkim, co robimy, 
dokładamy największych możliwych starań i na 
każdym kroku postępujemy w sposób nacechowany 
rzetelnością i perfekcyjnością.

Wszyscy mamy prawo zabierać głos i zgłaszać 
naruszenia kodeksu, powiązanych polityk firmowych 
lub przepisów i regulacji. Nie będziemy tolerować 
działań odwetowych wobec jakiejkolwiek osoby 
dokonującej zgłoszenia w dobrej wierze lub 
współpracującej w ramach dochodzenia. Jeśli macie 
pytania lub wątpliwości dotyczące kwestii opisanych 
w Kodeksie postępowania w biznesie, zachęcam, 
abyście zwrócili się po wytyczne do kierownika lub 
innej osoby/jednostki wymienionej w sekcji Kontakty 
na końcu kodeksu.

Dziękuję Wam za przestrzeganie Kodeksu 
postępowania w biznesie i wysokich standardów 
etycznych, które kształtowały Wesco w ciągu 
ostatniego stulecia. Ludzie, nasz najcenniejszy zasób, 
pomogli zbudować i utrzymać naszą reputację 
rzetelnej firmy. Dalsze stosowanie tych standardów 
pozwoli nam rozwijać się z powodzeniem dziś 
i w nadchodzących latach.

John Engel
Przewodniczący, prezes i dyrektor wykonawczy

 
 
 

Nasze wartości to zasady, na których opierają się nasze interakcje 
z dostawcami, klientami, akcjonariuszami, społecznościami, w których 
pracujemy i mieszkamy, i ze sobą nawzajem. Są jasne, proste i kierują 
naszym codziennym postępowaniem w Wesco.

Ludzie to nasz najważniejszy zasób
Wspieramy się nawzajem, aby realizować swój pełny 
potencjał i dbamy o wzajemne bezpieczeństwo. 
Mamy prawo zabierać głos, wiemy, że zostaniemy 
wysłuchani, oraz zgłaszamy wszystkie znane nam 
lub podejrzane zachowania, które mogłyby stworzyć 
zagrożenie dla naszych pracowników lub narazić na 
szwank naszą rzetelność, reputację lub sukces.

Obustronnie korzystne relacje z klientami 
i dostawcami
Budujemy z naszymi klientami i dostawcami silne 
i obustronnie korzystnie sojusze, stabilnie opierając 
nasze partnerstwo na dobrej i etycznej obsłudze. 
Wypełniamy zobowiązania i ufają nam wszyscy, 
z którymi prowadzimy interesy.

 
 

Jeden zespół
Promujemy skuteczną pracę zespołową i uczciwą 
komunikację oraz słuchamy siebie nawzajem, 
aby budować wzajemne zrozumienie. Cenimy 
różnorodność i świadomie dążymy do utrzymania 
i wzmocnienia naszej włączającej kultury.

Zawsze staramy się być najlepsi 
We wszystkim, co robimy, dokładamy największych 
starań. Zawsze wykonujemy zadanie, postępując 
w sposób odznaczający się rzetelnością 
i perfekcyjnością na każdym etapie procesu.

Innowacje
Zmiany traktujemy jako okazję do doskonalenia 
i rozwoju. Poszukujemy sposobów wprowadzania 
ciągle nowych innowacji, prowadzenia 
i przekształcania naszej działalności przez cyfryzację.

Naszych 
5 funda-
mentalnych 
wartości
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Zatwierdzenie kodeksu, aktualizacje 
i wyłączenia
Za zatwierdzenie i publikację Kodeksu postępowania w biznesie odpowiada 
zarząd Wesco. Kodeks został zatwierdzony przez zarząd Wesco w dniu 8 grudnia 
2022 r. Zarząd corocznie poddaje Kodeks postępowania w biznesie przeglądowi, 
aby ustalić, czy nie są w nim potrzebne zmiany. Każde wyłączenie z zasad 
określonych w Kodeksie postępowania biznesowego odnoszące się do dyrektora 
wykonawczego, dyrektora finansowego, dyrektora ds. kontroli, innych wyższych 
rangą członków kierownictwa finansowego lub wykonawczego bądź członków 
zarządu musi zostać zatwierdzone przez komisję rewizyjną.
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Cel kodeksu
Kodeks postępowania w biznesie Wesco („kodeks”) 
określa, jak mamy wprowadzać w życie nasze 
wartości, pomagając każdemu z nas w przestrzeganiu 
przepisów i zasad etycznych odnoszących się do naszej 
działalności. Kodeks ma zastosowanie do wszystkich 
dyrektorów, członków kierownictwa i pracowników 
firmy Wesco oraz jej podmiotów zależnych. Dokument 
ten nie ma charakteru wyczerpującego i nie uwzględnia 
każdej sytuacji; oczekuje się, że będziemy wykazywać 
zdrowy rozsądek i zadawać pytania, jeśli będziemy 
potrzebować wskazówek lub wyjaśnień. 

W wielu przypadkach kodeks wymaga wyższych 
standardów etycznego postępowania niż przepisy 
prawa. Pracownicy i dyrektorzy przestrzegają 
co najmniej zarówno właściwych przepisów, 
jak i standardów określonych w kodeksie. 

W kodeksie wskazano dodatkowe zasoby, takie jak 
polityki, procedury i wytyczne stanowiące uzupełnienie 
kodeksu. Ponadto porady i wytyczne dotyczące tego, 
jak należy wdrażać kodeks w codziennej pracy można 
uzyskać od kierowników, biura ds. etyki i zgodności 
z przepisami Wesco, z działu zasobów ludzkich, działu 
prawnego oraz infolinii Business Integrity.

Twoje obowiązki 
Wszyscy jesteśmy wzorami do naśladowania, jeśli 
chodzi o działanie w sposób etyczny i rzetelny 
i w związku z tym musimy: 
•  Znać wytyczne zawarte w kodeksie i stosować się do nich
•  Tworzyć pozytywne, sprzyjające integracji środowisko 

pracy oraz silną kulturę etyczną 
•  Terminowo przechodzić szkolenia i certyfikacje 
•  Zgłaszać podejrzewane naruszenia prawa, kodeksu lub 

polityk firmowych, chyba że zabrania tego lokalne prawo
•  Unikać działań odwetowych i zgłaszać podejrzewane 

działania odwetowe skierowane przeciw 
jakiejkolwiek osobie

•  Współpracować z osobami prowadzącymi 
dochodzenie

Szczególna rola kierowników
Jesteśmy dumni z naszego otwartego, odznaczającego się 
troską i nastawieniem na współdziałanie miejsca w pracy, 
w którym zachęca się do dwustronnej komunikacji między 
kierownikami a pracownikami. Otwarta komunikacja 
pomaga nam dbać o zachowanie czujności na wypadek 
potencjalnie nielegalnych lub nieetycznych zachowań 
bądź sytuacji i nie mieć obaw przed ich zgłaszaniem.

Każdy pracownik Wesco wnosi wkład w utrzymanie 
naszej kultury rzetelności. Kierownicy mają pewne 
dodatkowe obowiązki:
•  Dawanie przykładu przez stosowanie się do kodeksu 

i wytycznych we wszystkich działaniach
•  Pokazywanie, że rzetelność jest priorytetem, 

przez tworzenie i utrzymywanie środowiska pracy 
odznaczającego się najwyższymi standardami 
postępowania w biznesie

•  Tworzenie środowiska, w którym pracownicy nie 
mają oporów przed zgłaszaniem kierownikowi pytań 
i wątpliwości

•  Wysłuchiwanie wszystkich zgłaszanych wątpliwości 
i bezzwłoczne reagowanie na nie lub ich eskalowanie 
zgodnie z wytycznymi Wesco dotyczącymi eskalacji

•  Zwracanie uwagi na działania odwetowe wobec osób 
zabierających głos i przeciwdziałanie im

•  Zagwarantowanie sprawiedliwości i szacunku 
w miejscu pracy

Rzetelność w działaniu
P  Wychowano mnie w kulturze, w której nie jest 

przyjęte zgłaszanie wątpliwości dotyczących 
kogoś, kto zajmuje stanowisko kierownicze. 
Wiem, że mój kierownik narusza politykę, 
ale nie chcę być donosicielem. Co robić?

O  Zabranie głosu w sprawie nurtujących nas 
wątpliwości jest ważne. Analizując zgłaszane 
wątpliwości Wesco respektuje i uwzględnia 
zróżnicowane normy kulturowe, ponadto 
podejmujemy odpowiednie kroki w celu 
ochrony osoby, która ujawnia informacje, 
a także ujawnionych informacji.

Dowiedz się więcej
-  Polityka postępowania w biznesie 

i obowiązek zgłaszania 
- Wytyczne dotyczące eskalacji
-  Biuro ds. etyki i zgodności z przepisami

Zabierz głos
Wszyscy mamy obowiązek przestrzegania kodeksu 
oraz bezzwłocznego zgłaszania wszelkich naruszeń 
jego wymogów, innych polityk firmy lub przepisów 
prawa. Wesco poważnie traktuje wszystkie zgłoszenia 
dotyczące niewłaściwego postępowania i bezzwłocznie 
bada takie zgłoszenia. Podejmujemy także odpowiednie 
działania naprawcze, które mogą obejmować kroki 
dyscyplinarne, zwolnienie lub inne sankcje. Wszyscy 
mamy obowiązek pełnej współpracy z osobami 
prowadzącymi dochodzenie w sprawie zgłoszenia.

Zabieraj głos na różne sposoby
W razie potrzeby Wesco udostępnia liczne zasoby 
zapewniające porady i pomoc. Każda osoba mająca 
poczucie, że wywierana jest na nią presja, aby postąpiła 
wbrew kodeksowi, uważająca, że współpracownik 
narusza kodeks, lub znajdująca się w sytuacji, w której 
nie ma pewności, jak postąpić, może skontaktować się z: 

•  Swoim kierownikiem lub dowolnym członkiem 
kierownictwa, w przypadku którego nie ma 
oporów przed kontaktem

• Biurem ds. etyki i zgodności z przepisami

• Regionalnymi specjalistami ds. zgodności

• Infolinią Business Integrity

• Kierownikiem działu zasobów ludzkich

• Działem prawnym Wesco

• Działem audytu wewnętrznego

Zgłoszenie problemu nie wymaga przestrzegania określonej hierarchii. Każda osoba podejrzewająca, że jej 
zgłoszenie zignorowano, może zwrócić się do innej osoby wymienionej na liście.

Od kierowników oczekuje się zgłaszania podejrzeń dotyczących naruszeń prawa lub kodeksu do biura ds. 
etyki i zgodności z przepisami Wesco, regionalnych specjalistów ds. zgodności z przepisami, działu zasobów 
ludzkich lub na infolinię Business Integrity.

Zabieraj głos bez obawy o odwet
Nie tolerujemy żadnej formy nękania ani odwetu wobec żadnej osoby w dobrej wierze zgłaszającej 
lub ujawniającej naruszenia kodeksu, polityk lub przepisów prawa ani żadnej osoby współpracującej 
w ramach dochodzenia.

Jeśli masz poczucie że Ty lub inna osoba stała się celem działań odwetowych, bezzwłocznie skontaktuj się 
z jedną z osób wymienionych w kodeksie. Każda osoba podejmująca działania odwetowe wobec osoby 
dokonującej zgłoszenia lub uczestniczącej w dochodzeniu wewnętrznym podlega sankcjom dyscyplinarnym, 
ze zwolnieniem włącznie. Aby uzyskać więcej informacji, w tym o rozpoznawaniu i zgłaszaniu działań 
odwetowych, zapoznaj się z Polityką przeciwdziałania odwetowi Wesco.

Zgłoszenia anonimowe
O ile nie zabrania tego lokalne prawo, anonimowego zgłoszenia może dokonać każdy, dzwoniąc na infolinię 
Business Integrity Wesco. Połączenia i zgłoszenia telefoniczne są obsługiwane przez całą dobę, siedem 
dni w tygodniu, przez niezależnego dostawcę zewnętrznego, oferującego także usługi tłumaczeniowe. 
Tożsamość zgłaszającego nie zostanie ujawniona nikomu w Wesco, chyba że na ujawnienie swojej 
tożsamości zdecyduje się zgłaszający. 

Jak skontaktować się z 
infolinią Business Integrity
Internet:
https://wescodist.ethicspoint.com

Telefon (bezpłatny):
USA i Kanada: 1 866.873.2376

Lista numerów poza USA dostępna 
na stronie: 
https://wescodist.ethicspoint.com

Aplikacja mobilna:

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics@wesco.com
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
mailto:ethics@wesco.com
mailto:ethics@wesco.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
mailto: legaldepartment@wescodist.com
mailto:Internal_Audit@wesco.com
https://wescodist.ethicspoint.com
https://wescodist.ethicspoint.com


Zadawaj pytania i zgłaszaj wątpliwości
Web: Wescodist.ethicspoint.com | E-mail: ethics@wesco.com 8

Infolinia Business Integrity
W przypadku gdy jakakolwiek osoba dzwoni na 
infolinię Business Integrity, przeszkolony specjalista 
zadaje jej szereg pytań niezbędnych dla dokonania 
zgłoszenia. Połączenia z infolinią Business Integrity 
nie są nagrywane. Jeśli zgłoszenie składane jest 
przez internet, osoba dokonująca zgłoszenia zostanie 
poproszona o wypełnienie formularza internetowego. 
Obie metody umożliwiają zachowanie anonimowości, 
o ile nie zabrania tego lokalne prawo. Zgłaszający 
otrzyma 10-cyfrowy kod zgłoszenia i zostanie 
poproszony o utworzenie niepowtarzalnego hasła, 
dzięki któremu będzie mógł kontaktować się przez 
telefon lub internet w sprawie dokonanego zgłoszenia. 

W niektórych krajach lokalne prawo może 
dopuszczać składanie za pośrednictwem infolinii 
Business Integrity tylko określonych typów zgłoszeń, 
np. dotyczących korupcji lub naruszeń zasad 
finansowych, rachunkowych lub odnoszących się 
do audytu, a także może wymagać ich lokalnego 
rozpatrzenia. Jeśli zgłaszana sprawa wymaga 
rozpatrzenia lokalnego, specjaliści z infolinii Business 
Integrity skierują zgłaszającego do lokalnego 
kierownictwa lub działu zasobów ludzkich.

Dochodzenie
Wszystkie zgłoszenia są przekazywane do biura ds. 
etyki i zgodności z przepisami do wstępnej oceny, 
zbadania i rozstrzygnięcia. Biuro ds. etyki i zgodności 
z przepisami ocenia każde zgłoszenie, aby ustalić, 
czy dotyczy ono działań nielegalnych, naruszeń 
Kodeksu postępowania w biznesie lub polityk, czy 
też innego nieetycznego postępowania. 

Każde zgłoszenie przydzielane jest wykwalifikowanej 
osobie odpowiedzialnej za zbadanie sprawy 
w sposób możliwie najbardziej gruntowny i poufny. 
Zgłoszenia dotyczące kradzieży lub niewłaściwego 
wykorzystania aktywów firmy przydziela się 
ekspertom z tego zakresu. Zarzuty dotyczące 
kwestii związanych z zatrudnieniem, np. dotyczące 
molestowania lub dyskryminacji, badane są przez 
doświadczonych pracowników działu kadr.

W trakcie dochodzenia, jeśli dokonując pierwotnego 
zgłoszenia, zgłaszający podał swoje imię i nazwisko, 
osoba prowadząca dochodzenie może przeprowadzić 
wywiad ze zgłaszającym, a także z innymi osobami.

Informacje dotyczące zgłoszeń i dochodzeń są 
udostępniane osobom, które muszą je znać, aby 
zagwarantować gruntowne zbadanie sprawy lub 
określić optymalne kroki dyscyplinarne i naprawcze. 
Jeśli jest to właściwe i zgodne z wymogami 
prywatności lub jeśli wymaga tego prawo, osoba, 
która dokonała zgłoszenia zostanie poinformowana 
o wyniku dochodzenia i o wyciągniętych wnioskach. 

Po dochodzeniu
Jeśli w toku dochodzenia zostanie ustalone, że 
naruszono kodeks lub polityki firmowe, członkowie 
kierownictwa i dział zasobów ludzkich określą 
i podejmą kroki dyscyplinarne zgodnie z politykami 
Wesco i właściwymi przepisami prawa. Wdrożone 
mogą zostać inne działania naprawcze, takie jak 
zmiany w praktykach biznesowych zapobiegające 
przyszłym naruszeniom.

Co najmniej raz na kwartał główny specjalista Wesco 
ds. etyki i zgodności z przepisami informuje komitet 
wykonawczy ds. zgodności z przepisami, w którego 
skład wchodzą dyrektor wykonawczy, dyrektor 
finansowy, dyrektor ds. zasobów ludzkich, główny 
radca prawny i wiceprezes ds. audytu wewnętrznego 
Wesco, o zgłoszeniach otrzymanych i dochodzeniach 
przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi biura 
ds. etyki i zgodności z przepisami. Ponadto główny 
specjalista ds. etyki i zgodności z przepisami 
przedstawia komisji rewizyjnej przy zarządzie Wesco 
raporty z dochodzeń podczas jej regularnych spotkań. 

Zarząd może, jako całość lub działając przez jedną 
ze swoich komisji, według własnego uznania, 
zaangażować doradców zewnętrznych w celu 
konsultacji lub zbadania raportów.

Rzetelność w działaniu
P  Podejrzewam – ale nie mam pewności – 

że ktoś narusza nasz kodeks. Czy mam 
zachować wątpliwości dla siebie, dopóki nie 
dowiem się czegoś konkretnego?

O  Nie. Jeśli podejrzewasz naruszenie, zgłoś to.  
Lepiej zgłosić potencjalny problem, niż 
czekać, aż inne osoby w firmie poniosą 
szkody. Zgłoszenie „w dobrej wierze” 
oznacza, że uczciwie przekazujesz informacje, 
które uważasz za prawdziwe, nawet jeśli 
dochodzenie wykaże, że nie masz racji.

P  A co jeśli wątpliwości dotyczą mojego 
kierownika – czy nie stracę pracy?

O  Wątpliwości zwykle najlepiej jest zgłaszać 
swojemu kierownikowi, ale jeśli to jego 
zachowanie budzi nasze zaniepokojenie, 
dobrą alternatywą jest telefon do partnera 
biznesowego ds. kadr lub na infolinię 
Business Integrity. Niezależnie od tego, 
kogo dotyczą Twoje wątpliwości, zgłoś je 
bezzwłocznie. działaniach, które mogą 
naruszać kodeks.

Dowiedz się więcej
-  Polityka postępowania w biznesie 

i obowiązek zgłaszania
-  Infolinia Business Integrity
-  Polityka przeciwdziałania odwetowi

Rzetelność w miejscu pracy
Stawiamy sobie za cel bezpieczeństwo, zdrowie i dobrobyt naszych pracowników, partnerów biznesowych i sąsiadów. Wierzymy, że należy 
respektować każdą osobę i respektować różnice, które czynią nas niepowtarzalnymi, gdyż jest to niezbędne dla powodzenia w biznesie i właściwego 
funkcjonowania społeczności, w których prowadzimy działalność. Nie tolerujemy prześladowania ani znieważania żadnej osoby, dbamy o prawa 
człowieka i godność w miejscu pracy i łańcuchu dostaw.

Dyskryminacja
Tworzymy miejsce pracy, w którym pracownicy mogą w pełni realizować swój 
potencjał i wnosić wkład w sukces firmy jako całości. Silnie angażujemy się na rzecz 
sprawiedliwego i równego traktowania naszych pracowników i osób ubiegających 
się o pracę. Każdą osobę traktujemy uczciwie, grzecznie, z szacunkiem i godnością. 
W naszych miejscach pracy panuje atmosfera otwartej komunikacji i wzajemnego 
poszanowania, gdyż doceniamy każdą niepowtarzalną jednostkę. 

Przestrzegamy przepisów i regulacji w zakresie zatrudnienia obowiązujących 
w miejscach, gdzie prowadzimy działalność i nie tolerujemy niezgodnej 
z prawem dyskryminacji. Sprawy związane z naborem, zatrudnieniem, 
szkoleniem, wynagrodzeniem, świadczeniami, awansami, przeniesieniami, 
rozwiązywaniem umów, warunkami pracy i innymi aspektami zatrudnienia 
i relacji pracowniczych są wolne od dyskryminacji. Osoby ubiegające się o pracę 
i pracowników oceniamy na podstawie ich niepowtarzalnych kwalifikacji 
i umiejętności. Jeśli widzimy dyskryminację w jakiejkolwiek formie lub 
doświadczamy jej, zgłaszamy ją. Nie tolerujemy działań odwetowych wobec 
jakiejkolwiek osoby dokonującej zgłoszenia w dobrej wierze.

Molestowanie i nękanie  
Dążymy do tego, aby w miejscu pracy promowane były dobrobyt 
i wydajność pracowników, a przy tym aby nie było tam tolerowane 
żadne nękanie. Nie dopuszczamy zachowań stwarzających 
atmosferę zastraszania, wrogości lub uwłaczania. Zabieramy głos, 
gdy czyjeś postępowanie w miejscu pracy (w tym postępowanie 
dostawcy lub klienta) lub podczas wydarzenia organizowanego 
przez firmę sprawia dyskomfort nam lub osobom wokół nas. 
Jeśli widzimy nękanie w miejscu pracy lub doświadczamy 
go, zgłaszamy je. Wesco zabrania działań odwetowych wobec 
jakiejkolwiek osoby dokonującej zgłoszenia w dobrej wierze 
lub współpracującej w ramach dochodzenia.

Rzetelność w działaniu
P  Czy mogę zgłosić nękanie współpracownika, nawet jeśli nękania 

dopuszcza się klient?

O  Tak. Nie tolerujemy nękania, niezależnie od tego, czy dopuszcza się go 
kierownik, pracownik, klient, dostawca lub inny partner biznesowy.

P  Współpracownik opowiada niekiedy dowcipy, które wydają mi się 
obraźliwe. Co robić?

O  Powiedz współpracownikowi, że Twoim zdaniem takie dowcipy 
są niewłaściwe w miejscu pracy. Możesz także omówić sytuację 
z kierownikiem lub działem zasobów ludzkich.

Dowiedz się więcej
-  Polityka pracodawcy równych 

szans i akcji afirmatywnej
- Polityka niedyskryminacji

- Polityka przeciwdziałania nękaniu
-  Polityka przeciwdziałania odwetowi

Rzetelność w działaniu
P  Uważam, że kierownik mnie dyskryminuje i nie czuję się komfortowo, 

rozmawiając z nim na ten temat. Z kim jeszcze mogę porozmawiać 
o tym problemie?

O  Jeśli nie czujesz się komfortowo, rozmawiając z kierownikiem, zwróć 
się do działu zasobów ludzkich, działu audytu wewnętrznego, biura ds. 
etyki i zgodności z przepisami lub regionalnego specjalisty ds. zgodności. 
Możesz także anonimowo zgłosić obawę lub pytanie, dzwoniąc na 
infolinię Business Integrity Wesco.

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics@wesco.com
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/Human_Resources/Handbooks/Employee%20Handbooks/WESCO%20US%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=34MHaM 
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/Human_Resources/Handbooks/Employee%20Handbooks/WESCO%20US%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=34MHaM 
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
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Integracja i różnorodność
W Wesco ludzie to nasz najważniejszy zasób. Dążymy do stworzenia środowiska, w którym każdy z członków 
naszego zespołu będzie doceniany ze względu na swoje niepowtarzalne doświadczenie i wkład. Integracja 
i różnorodność to podstawy naszej kultury wysokich wyników – stawiamy sobie za cel promowanie 
sprzyjającego integracji i zróżnicowanego miejsca pracy, w którym różnice są dostrzegane i docenianie. 

Szanujemy różnice pod względem wieku, przynależności etnicznej, pochodzenia lub dziedzictwa tubylczego, 
płci, cech fizycznych, przekonań, języka, orientacji seksualnej, wykształcenia, narodowości, pochodzenia 
społecznego, kultury i innych cech osobowych oraz dostrzegamy wartość tych różnic. 

Wiemy, że pełne wykorzystanie otaczającego nas bogactwa pomysłów, talentów, umiejętności, doświadczeń 
i perspektyw pomaga nam osiągnąć więcej i znaczyć więcej – razem. 

Nasze zaangażowanie na rzecz integracji i różnorodności rozciąga się też na nasz globalny łańcuch 
dostaw. Wspieramy liczne inicjatywy i organizacje, które starają się zapewniać możliwości biznesowe 
przedsiębiorstwom prowadzonym przez osoby należące do mniejszości i kobiety. Stawiamy sobie za cel 
promowanie i wspieranie sprzyjającej integracji i zróżnicowanej sieci dostawców, która:

•  Przyczynia się do innowacji i podejmuje lepsze decyzje, bazując na szerszej gamie perspektyw i pomysłów

•  Promuje zaangażowanie małych i zróżnicowanych przedsiębiorstw w naszą działalność dystrybucyjną

•  Wnosi wkład we wzrost gospodarczy i rozwój społeczności, którym służymy

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zapewniamy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy 
tam, gdzie prowadzimy działalność. Przestrzegamy 
wszystkich właściwych przepisów i regulacji 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz wymagamy wykonywania pracy w sposób 
bezpieczny i odpowiedzialny. Każdy z nas ma 
obowiązek przestrzegania polityk i procedur 
Wesco w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
bezzwłocznego zgłaszania wypadków, urazów 
i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Zapewniamy pracownikom miejsca pracy wolne od 
narkotyków. Zachęcamy wszystkie osoby mające 
problem z narkotykami lub alkoholem, aby zwróciły 
się o pomoc do programu wsparcia pracowników 
Wesco lub do innych wykwalifikowanych specjalistów. 
Wesco zastrzega sobie prawo do wymagania od 
pracowników poddania się badaniu na obecność 
narkotyków każdorazowo, gdy wystąpią obawy 
dotyczące bezpieczeństwa, oraz do rozwiązania 
umowy z każdą osobą, która odmówi.

Nie tolerujemy przemocy ani gróźb oraz zabraniamy 
wnoszenia broni na teren Wesco. Każdy z nas ma 
obowiązek zgłaszania gróźb użycia przemocy 
lub zastraszania. Wesco podejmie odpowiednie 
kroki dyscyplinarne wobec każdego pracownika 
naruszającego politykę wolnego od gróźb miejsca 
pracy, z rozwiązaniem umowy włącznie. Wszelkie 
pytania lub obawy dotyczące bezpieczeństwa 
w miejscu pracy należy kierować do zespołu ds. 
bezpieczeństwa Wesco.

Dowiedz się więcej
-  Integracja i różnorodność – witryna 

intranetowa (Compass)

Dowiedz się więcej
-  Środowisko, BHP i zrównoważony rozwój - 

witryna intranetowa (Compass)
-  Deklaracja w sprawie środowiska, BHP 

i zrównoważonego rozwoju 
-  Polityka dotycząca przemocy w miejscu pracy 

i zachowania w miejscu pracy

Rzetelność w biznesie
Prowadzimy działalność w sposób uczciwy i rzetelny. Nasze relacje z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi są uczciwe, 
pozytywnie nacechowane, produktywne oraz oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Budowanie tych relacji jest ciągłym procesem 
i wymaga zaangażowania na rzecz najwyższych standardów etycznego postępowania w biznesie. W interakcjach z tymi podmiotami 
zewnętrznymi wykazujemy uczciwość i zaangażowanie na rzecz naszych wartości. 

Walka z praniem pieniędzy
Pranie pieniędzy to proces polegający na tym, że osoby fizyczne lub grupy starają się 
ukryć fundusze pozyskane w nielegalny sposób lub stworzyć pozory ich legalności 
przez wykorzystanie ich w zgodnych z prawem transakcjach finansowych lub 
komercyjnych. Przestrzegamy wszystkich przepisów prawa, które zakazują prania 
pieniędzy, i unikamy transakcji, które mogą sprawiać wrażenie uczestnictwa w takiej 
działalności. Stosujemy procedury mające na celu wykrywanie nieprawidłowych 
płatności i zapobieganie im oraz bezzwłocznie zgłaszamy podejrzane działania.

Z bliska: Polecenia będące „sygnałami ostrzegawczymi”
 Skontaktuj się z biurem ds. etyki i zgodności z przepisami lub 
z regionalnym specjalistą ds. zgodności, jeśli otrzymasz polecenie:

•  Dokonania płatności w walutach innych niż typowe lub 
uprzednio ustalone

•  Dokonania lub przyjęcia płatności gotówką, a nie czekiem 
lub przelewem elektronicznym

•  Dokonania płatności na rzecz lub przyjęcia płatności od  
osoby, która nie jest stroną transakcji, lub

• Dokonania lub przyjęcia nadpłaty
Z bliska: Wspieranie sprzyjającego integracji i zróżnicowanego 
miejsca pracy
•  Daj przykład poszanowania różnic między współpracownikami

•  Pokazuj, że wszystkie punkty widzenia mają znaczenie i każdy 
może wnieść wkład

•  Niech pracownicy wiedzą, że ich wkład jest ważny, a ich 
osiągnięcia doceniane

•  Zachowaj obiektywizm – niech osobiste odczucia, nieświadome 
uprzedzenia czy preferencje nie mają wpływu na  
podejmowane decyzje

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics@wesco.com
mailto:safety%40wesco.com?subject=
mailto:safety%40wesco.com?subject=
https://wescodist.sharepoint.com/sites/Inclusion-Diversity
https://wescodist.sharepoint.com/sites/Inclusion-Diversity
https://wescodist.sharepoint.com/sites/HealthandSafety/SitePages/H%26S-Dept-Home.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/HealthandSafety/Wesco%20Forms/EHSS%20Policy_2022%20new%20logo.pdf?csf=1&web=1&e=pAH9UY
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/HealthandSafety/Wesco%20Forms/EHSS%20Policy_2022%20new%20logo.pdf?csf=1&web=1&e=pAH9UY
https://wescodist.sharepoint.com/:b:/r/sites/Human_Resources/Handbooks/Employee%20Handbooks/WESCO%20US%20Employee%20Handbook.pdf?csf=1&web=1&e=BugKnX
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Dowiedz się więcej
-  Polityka zwalczania korupcji i łapownictwa
-  Polityka współpracy 

z podmiotami państwowymi
-  Polityka upominków i rozrywek w biznesie
-  Polityka przeciwdziałania korupcji wśród 

partnerów biznesowych
-  Wytyczne dotyczące wyboru 

partnerów biznesowych

Z bliska: Urzędnicy państwowi
Kto to jest urzędnik państwowy? Jest to szerokie pojęcie, obejmujące pracowników, 
funkcjonariuszy, urzędników lub konsultantów:

•  Administracji państwowej lub jej działów, agencji bądź departamentów, na poziomie 
krajowym, stanowym, regionalny, prowincjonalnym lub lokalnym

•  Instytucji będących własnością państwa lub kontrolowanych przez państwo, 
takich jak uczelnie, szpitale, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, lotniska 
czy firmy przewozowe

•  Grup tubylczych o suwerennym statusie, takich jak plemiona lub narody w USA, 
Kanadzie lub innych krajów

•  Kandydatów na stanowiska polityczne i funkcjonariuszy partii politycznych 
na dowolnym poziomie administracji państwowej, a także każdej pracującej  
dla nich osoby

•  Organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ czy Unia Europejska,  
oraz ich agencji i innych powiązanych jednostek

• Członków rodzin królewskich lub innych rodzin rządzących

Rzetelność w działaniu
P  Chcę zatrudnić konsultanta, który pomoże 

nam zdobyć pozwolenia na działalność 
w innym kraju. Konsultant domaga się dużej 
sumy pieniędzy z góry i odmawia podpisania 
jakichkolwiek dokumentów. Co robić?

O  Musimy podjąć kroki, aby dopilnować, że 
konsultant nie wykorzysta przekazanych przez 
nas kwot do przekupienia urzędnika administracji 
państwowej. Zwróć się najpierw o poradę do 
biura ds. etyki i zgodności z przepisami lub do 
regionalnego specjalisty ds. zgodności.

P  Klient poprosił o pracę dla szwagierki w zamian 
za złożenie zamówienia. Mimo odmowy złożył 
zamówienie. Czy nadal należy to komuś zgłosić?

O  Tak, zawsze dobrym pomysłem jest 
poinformowanie kierownika, kiedy coś takiego 
ma miejsce, aby uniknąć dalszych problemów 
z danym klientem.

Uczciwa konkurencja
Wierzymy w uczciwą i otwartą konkurencję. Naszym celem jest osiąganie lepszych 
wyników od naszych konkurentów w sposób uczciwy i rzetelny, nie tolerujemy 
więc żadnych zachowań bezprawnie ograniczających konkurencję na rynku.

Aktywnie konkurujemy i nie zawieramy żadnych porozumień 
antykorupcyjnych, takich jak:
•  Zmowa cenowa – uzgodnienie z konkurentem podniesienia, obniżenia lub 

ustabilizowania cen lub innych warunków konkurencyjnych
•  Zmowa przetargowa – koordynowanie z konkurentami ofert składanych 

w przetargach
•  Bojkoty grupowe – uzgodnienie z konkurentem wstrzymania się od transakcji 

z wybranymi osobami lub przedsiębiorstwami
•  Podział rynków lub konsumentów – rozdzielanie konkurentów, terytoriów 

sprzedażowych lub rynków między konkurentów
•  „Niewykradanie pracowników” – porozumienie między pracodawcami, nawet 

w różnych sektorach, którzy zobowiązują się, że nie będą rekrutować ani 
zatrudniać pracowników drugiej strony

Ponieważ porozumienie można osiągnąć, po prostu omawiając z konkurentem 
wrażliwe z punktu widzenia konkurencji informacje, nie omawiamy 
z konkurentami tematów ani nie wymieniamy z nimi informacji na tematy takie 
jak ceny, koszty, marże, warunki sprzedaży lub zakupu, segmenty rynku, klienci, 
przetargi lub strategie marketingowe.

Łapownictwo i korupcja
Realizujemy politykę zerowej tolerancji dla wręczania, 
oferowania lub przyjmowania łapówek czy też 
domagania się ich bądź dla innych korupcyjnych 
praktyk biznesowych. W toku prowadzonej działalności 
nigdy nie zatwierdzamy, nie oferujemy, nie obiecujemy, 
nie wręczamy, nie wymagamy ani nie przyjmujemy 
łapówek, nieformalnych gratyfikacji ani żadnych innych 
nieetycznych ofert czy płatności. Nawet w miejscach, 
gdzie takie praktyki mogą być powszechne lub 
kulturowo akceptowalne, zachowujemy uczciwość.  
Nie tolerujemy i nie usprawiedliwiamy 
łapownictwa i korupcji.

Nie podejmujemy prób, bezpośrednich ani pośrednich, 
nienależytego wpływania na decyzje lub działania 
urzędników państwowych, czy to za pomocą 
łapówek, czy to przez obietnice upominków, darowizn 
dobroczynnych lub politycznych, pożyczek lub 
przyszłego zatrudnienia, osobistych przysług czy innych 
niezgodnych z prawem zachęt. Nie podejmujemy 
w sposób pośredni żadnych działań, których nie wolno 
nam prowadzić w sposób bezpośredni. 

Z bliska: Informacje wrażliwe z punktu 
widzenia konkurencji
Informacje wrażliwe z punktu widzenia 
konkurencji dotyczą m.in.:

•  Cen i rentowności, w tym zniżek, dopłat, 
rabatów i marż

• Sprzedaży, w tym ilości i wartości

• Kosztów produkcji lub usług

• Klientów

• Planów strategicznych i marketingowych

•  Kryteriów wyboru dostawców i terytoriów 
sprzedażowych

Niektóre porozumienia z dostawcami lub klientami mogą mieć negatywny 
wpływ na konkurencję i w związku z tym wymagają uprzedniego zatwierdzenia 
przez dział prawny; są to np. porozumienia dotyczące:

•  Ustalania cen, po których klienci mogą odsprzedawać kupione od nas produkty

•  Ustalania przez dostawców cen, po których Wesco może odsprzedawać 
kupione od nich produkty

• Wyłączności w interesach lub umów „na obsługę”

•  Wzajemności handlowej, polegającej na tym, że od klienta wymaga się 
dokonania zakupu od Wesco, zanim my dokonamy zakupu od niego

•  Wiązania, które polega na tym, że klient musi kupić od Wesco jeden produkt 
i dopiero po spełnieniu tego warunku będzie mógł kupić drugi produkt

• Sprzedaży produktów poniżej kosztów 

Zgodnego z prawem gromadzenia informacji o konkurencji
Pozyskiwanie informacji rynkowych to normalna praktyka biznesowa, nie 
stosujemy jednak nielegalnych ani nieetycznych środków gromadzenia informacji 
o naszych konkurentach, ich cenach, produktach, usługach, strategiach 
przetargowych lub usługach. Respektujemy niejawny charakter wrażliwych 
informacji innych firm i tego samego oczekujemy z ich strony. Korzystamy ze źródeł 
publicznych lub innych dozwolonych źródeł i nie gromadzimy ani nie zwracamy 
się do nikogo o gromadzenie żadnych informacji w drodze działań nielegalnych 
lub niedozwolonych. Postępujemy zgodnie z Wytycznymi w sprawie gromadzenia 
informacji o konkurencji. Bezzwłocznie zgłaszamy do działu prawnego wszelkie 
informacje oferowane lub uzyskane w sposób niewłaściwy.

Dowiedz się więcejDowiedz się więcej
-  Polityka dotycząca prawa konkurencjiPolityka dotycząca prawa konkurencji
-  Wytyczne dotyczące wymiany informacjiWytyczne dotyczące wymiany informacji
-  Wytyczne dotyczące Wytyczne dotyczące 

stowarzyszeń branżowychstowarzyszeń branżowych
-  Wytyczne dotyczące gromadzenia Wytyczne dotyczące gromadzenia 

informacji o konkurencjiinformacji o konkurencji

Podejmowane są niezbędne kroki w celu 
zagwarantowania, że partnerzy biznesowi, którzy 
mogą kontaktować się w naszym imieniu z urzędnikami 
państwowymi nie będą oferować, obiecywać 
ani zatwierdzać zakazanych płatności lub zachęt 
w żadnej formie. 

Znacznie terminów: Co to jest łapówka?
Łapówka to oferta lub obietnica płatności bądź 
zatwierdzenia płatności lub przekazania jakiejkolwiek 
korzyści majątkowej, bezpośrednio lub pośrednio, 
w celu uzyskania niewłaściwej przewagi lub wywarcia 
nienależytego wpływu na decyzję. Łapówki mogą 
przybierać wiele form, takich jak gotówka, przysługi, 
upominki, pokrycie kosztów podróży, posiłki, 
darowizny dobroczynne lub polityczne, przysługi 
osobiste, oferty zatrudnienia osoby spokrewnionej 
z urzędnikiem państwowym czy nawet rabaty, których 
nie udziela się innym osobom.
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Rzetelność w działaniu
P  W przyszłym miesiącu biorę udział w spotkaniu 

zrzeszenia branżowego. Jednym z tematów będą 
zakłócenia w łańcuchach dostaw, takie jak wyższe ceny 
paliw i taryfy. Czy mój udział jest właściwy?

O  Targi i inne wydarzenia branżowe, na których obecni są 
konkurenci, wymagają szczególnej ostrożności. Należy 
unikać omawiania wprost cen lub innych informacji 
wrażliwych z punktu widzenia konkurencji. Ta sama 
zasada dotyczy rozmów na temat kosztów paliwa, pracy, 
transportu lub jakichkolwiek innych nakładów, które 
mogą mieć wpływ na ceny. Dział prawny może pomóc 
Ci upewnić się, że Twoje postępowanie w ramach tego 
zrzeszenia branżowego jest zgodne z kodeksem.

P  Mam w zespole nowego przedstawiciela handlowego, 
który przyszedł do Wesco od konkurencji. Wspomniał, 
że posiada stare dokumenty dotyczące cen swojego 
byłego pracodawcy, i zapytał, czy chcę je zobaczyć. Czy 
mogę się z nimi zapoznać, skoro podane w nich ceny 
prawdopodobnie nie są już aktualne?

O  Nie możesz tego zrobić. Cenniki konkurentów, nawet 
stare, należy traktować jako poufne informacje 
konkurentów. W związku z tym nie proś o takie 
informacje byłego pracownika konkurencji ani nie 
zwracaj się do niego o takie informacje. Poinformuj 
nowego pracownika o polityce Wesco i poinstruuj, żeby 
zniszczył te informacje lub żeby zwrócił się o pomoc 
do działu prawnego. 

Dowiedz się więcej
-  Globalna deklaracja w sprawie polityki 

ochrony praw człowieka Wesco
-  Kodeks postępowania dostawców

Upominki, rozrywka i grzeczności biznesowe
Oferowanie i przyjmowanie upominków, rozrywek lub innych grzeczności 
biznesowych może pomóc we wzmacnianiu relacji biznesowych z naszymi klientami, 
dostawcami i innymi zewnętrznymi podmiotami biznesowymi, o ile odbywa się 
prawidłowo. Niemniej, nie oferujemy ani nie przyjmujemy upominków, rozrywek ani 
grzeczności biznesowych, jeśli mogłoby to wywierać niewłaściwą presję na odbiorcę, 
lub sprawiać takie wrażenie, która to presja polegałaby na tym, że odbiorca miałby 
odwdzięczyć się za przysługę lub mieć poczucie zobowiązania. 

Możemy oferować upominki lub rozrywki, jeśli służy to legalnemu celowi 
biznesowemu, jest uzasadnione i właściwe w danych okolicznościach. Nie 
występujemy z niestosownymi żądaniami ani nie domagamy się upominków, 
przysług ani rozrywek od dostawców, klientów lub partnerów biznesowych. Nie 
przyjmujemy upominków ani rozrywek, jeśli stwarzałoby to wrażenie konfliktu 
interesów. Nigdy nie przyjmujemy upominków w formie gotówki. 

Oferując upominki, rozrywki lub grzeczności biznesowe, bierzemy pod uwagę nie tylko 
to, na co pozwalają polityki Wesco, lecz także to, co jest właściwe w danej sytuacji. Nie 
oferujemy ani nie przyjmujemy wystawnych ani ekstrawaganckich przedmiotów, które 
mogą stwarzać wrażenie niestosowności. Jeśli nie mamy pewności, czy upominek 
lub zdarzenie, które chcemy zorganizować lub w którym chcemy uczestniczyć nie jest 
przesadne lub zbyt ekstrawaganckie, omawiamy tę kwestię z kierownikiem, aby upewnić 
się, że organizacja zdarzenia lub udział w nim służą legalnemu celowi biznesowemu.

Niewłaściwe może być oferowanie czegokolwiek – nawet skromnego 
posiłku czy gadżetu promocyjnego – urzędnikowi państwowemu, 
funkcjonariuszowi administracji rządowej lub wykonawcy. W związku 
z tym w przypadku takich odbiorców stosujemy jeszcze bardziej 
rygorystyczne zasady. Wszystkie upominki, przysługi, rozrywki, 
przejazdy lub zakwaterowanie oferowane urzędnikom państwowym oraz 
pracownikom lub wykonawcom zaangażowanym w projekty rządowe, 
niezależnie od wartości, wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez 
biuro ds. etyki i zgodności z przepisami lub regionalnego specjalistę ds. 
zgodności, a także przez odpowiedniego wiceprezesa Wesco.

Uczciwa konkurencja (cd.) Przymusowa praca i handel ludźmi
Zdecydowanie zobowiązujemy się do podtrzymywania i ochrony 
fundamentalnych praw człowieka oraz uważamy, że wszystkie istoty ludzkie 
należy traktować z godnością i szacunkiem, zgodnie z Powszechną deklaracją 
praw człowieka ONZ, a także z zasadami prawa pracy i prawami człowieka 
określonymi w inicjatywie Global Compact ONZ oraz przepisami i regulacjami 
krajów, w których prowadzimy działalność.

Jak mówi nasza Globalna deklaracja w sprawie polityki ochrony praw człowieka, 
zakazujemy korzystania z pracy przymusowej lub innej nielegalnej pracy oraz 
handlu ludźmi. Nie korzystamy w naszej działalności z pracy dzieci ani pracy 
przymusowej, nie tolerujemy wykorzystywania, kar fizycznych, nadużyć, 
handlu ludźmi ani wymuszonej służebności dzieci ani innych osób w naszych 
łańcuchach dostaw. Uznajemy legalne prawo pracowników do swobodnego 
zrzeszania się i rokowań zbiorowych. Przestrzegamy właściwych przepisów 
dotyczących zatrudnienia obowiązujących tam, gdzie prowadzimy działalność.

Staramy się współpracować z dostawcami i innymi partnerami biznesowymi, 
którzy wykazują wysokie standardy postępowania w biznesie i przestrzegają 
lokalnych przepisów. Podejmujemy kroki, aby uświadomić tym podmiotom, 
jakich standardów wymagamy od siebie i oczekujemy także od nich. W naszym 
Kodeksie postępowania dostawców wyraźnie opisano nasze oczekiwania 
w stosunku do dostawców i innych zewnętrznych partnerów biznesowych. 
Zapewniamy naszym pracownikom szkolenia z zakresu polityk, procedur i 
standardów postępowania określających sposób, w jaki prowadzimy działalność. 
Okresowo przeprowadzamy ocenę kwestii praw człowieka w naszej działalności 
biznesowej i w społecznościach, w których jesteśmy obecni oraz podejmujemy 
odpowiednie działania. Standardy te mają zastosowanie niezależnie od 
lokalnych zwyczajów. 
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Upominki, rozrywka i grzeczności biznesowe (cd.)
Znacznie terminów: Grzeczności biznesowe 
Upominki, gościnność, gratyfikacje, rozrywki, pokrycie kosztów podróży, 
pożyczki, gotówka, nagrody lub inne przysługi są wszystkie uważane za 
„grzeczności biznesowe”

Zatrzymaj się i pomyśl
Co jeśli…

•  Dostawca ubiegający się o kontrakt z Wesco oferuje weekend w lokalnym kurorcie, 
pokrywając wszystkie wydatki, pracownikowi odpowiedzialnemu za przetargi?

•  Remontujesz dom, a dostawca Wesco proponuje Ci dostarczenie materiałów 
budowlanych nieodpłatnie lub poniżej kosztów.

Zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie:
„Czy jeśli przyjmę ten upominek, wpłynie to na moje decyzje dotyczące tego 
dostawcy lub sprawi takie wrażenie? Czy może to być kłopotliwe dla firmy, jeśli 
zostanie ujawnione?” Jeśli tak, nie przyjmuj upominku. Jeśli masz wątpliwości, 
czy przyjęcie upominku będzie właściwe, w pierwszej kolejności porozmawiaj 
z kierownikiem. 

Rzetelność w działaniu
P   Co mam zrobić, jeśli otrzymam upominek naruszający politykę Wesco?

O  Zwróć upominek i grzecznie wyjaśnij osobie, która go przekazała, 
że polityka firmy nie pozwala Ci na przyjęcie go. Jeśli upominek ma 
charakter nietrwały, np. kwiaty lub żywność, i zwrot nie jest w praktyce 
możliwy, umieść go w pomieszczeniu socjalnym, gdzie będzie dostępny 
dla wszystkich. Jeśli obawiasz się, że zwrot upominku urazi osobę, 
która go wręczyła, zgłoś to do biura ds. etyki i zgodności z przepisami 
lub regionalnego specjalisty ds. zgodności, a my zastanowimy się, jak 
postąpić w tej sytuacji.

P  Za zgodą kierownika oferuję klientowi, że zabiorę go na mecz 
koszykówki. Okazuje się jednak, że z przyczyn niezależnych nie mogę 
pójść na mecz. Czy mogę po prostu wręczyć bilety klientowi?

O  Nawet jeśli wartość biletów jest uzasadniona, bez Twojej obecności to 
wydarzenie nie jest okazją dla wzmocnienia stosunków między Wesco 
a dostawcą lub jego firmą. Jeśli nie możesz pójść, poproś jednego ze 
współpracowników, aby Cię zastąpił.

Dowiedz się więcej
-  Polityka zwalczania korupcji i łapownictwa
-  Polityka współpracy 

z podmiotami państwowymi
-  Polityka upominków i rozrywek w biznesie

Interakcje z partnerami biznesowymi
Współpracujemy z tysiącami partnerów biznesowych, w tym z dostawcami, 
konsultantami, agentami celnymi, spedytorami, wykonawcami oraz innymi 
przedstawicielami i agentami na całym świecie. Wybieramy właściwych partnerów 
i podejmujemy decyzje w sposób obiektywny, opierając się na czynnikach takich 
jak jakość, obsługa, cena, dostępność, niezawodność i rzetelność. Wymagamy 
od naszych partnerów wysokich standardów i oczekujemy od nich etycznego 
postępowania, zgodnego z właściwymi przepisami i spójnego z naszymi wartościami.

Oczekujemy od naszych partnerów utrzymywania kultury równości, różnorodności 
i integracji oraz miejsca pracy wolnego od nękania, nielegalnej dyskryminacji i działań 
odwetowych. Nie podejmujemy współpracy z podmiotami wykorzystującymi pracę 
dzieci, pracę przymusową lub pracę więźniów czy też zaangażowanych w handel ludźmi. 
Nie współpracujemy także z podmiotami umieszczonymi przez rząd na liście podmiotów 
objętych zakazem, jak również z podmiotami dopuszczającymi się korupcji, łapownictwa 
lub innych nieetycznych praktyk biznesowych.

Nie nawiązujemy relacji z partnerami biznesowymi do czasu zweryfikowania ich 
zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wyboru partnerów biznesowych Wesco. Nasi 
partnerzy biznesowi zobowiązują się także do przestrzegania naszego Kodeksu 
postępowania dostawców, Polityki przeciwdziałania korupcji wśród partnerów 
biznesowych oraz powiązanych polityk i właściwych przepisów. 

Jeśli uznamy, że nasz partner biznesowy lub jakakolwiek osoba działająca w naszym 
imieniu może dokonywać niewłaściwych płatności lub dopuszczać się innych 
nieetycznych praktyk biznesowych, bezzwłocznie zgłaszamy to do regionalnego 
specjalisty ds. zgodności lub do biura ds. etyki i zgodności z przepisami. Wykazujemy 
zerową tolerancję dla nieetycznych praktyk biznesowych i nie kontynuujemy 
współpracy z podmiotem angażującym się w nielegalną lub niewłaściwą działalność 
bądź ponownie naruszającym nasze polityki lub oczekiwania w zakresie etyki. 

Rzetelność w działaniu
P  Poinformowano mnie poufnie, że wobec zagranicznego dostawcy 

zaopatrującego jedną z naszych marek produktowych toczy się śledztwo 
ze względu na zatrudnianie dzieci poniżej 14. roku życia. Dostawca nic nie 
wspominał na ten temat. Czy mogę zignorować takie pogłoski?

O  Nie. Przede wszystkim musisz poprosić dostawcę o informacje. Jeśli 
masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z organizacją łańcucha 
dostaw, biurem ds. etyki i zgodności z przepisami lub regionalnym 
specjalistą ds. zgodności, którzy następnie zwrócą się do naszej 
niezależnej firmy zewnętrznej zajmującej się audytem społecznym 
o weryfikację faktów związanych z praktykami dostawcy w zakresie 
zatrudnienia, warunkami pracy i innymi kwestiami, oraz podejmą 
właściwe działania zależnie od ustaleń. 

Dowiedz się więcej
-  Polityka przeciwdziałania korupcji wśród 

partnerów biznesowych
-  Wytyczne dotyczące wyboru 

partnerów biznesowych
-  Kodeks postępowania dostawcówZ bliska: Upominki i rozrywki

 Oferujemy i przyjmujemy tylko upominki i rozrywki, które są 

• Zasadne pod względem celu i wartości

• Nieczęste

• Nie są w formie gotówki lub ekwiwalentów gotówki

•  W dobrym smaku, stosowne do sytuacji i nie stwarzają ryzyka 
kompromitacji dla Wesco

• Przekazywane w sposób otwarty i przejrzysty

• Należycie i dokładnie udokumentowane 

• Dopuszczalne w świetle polityk Wesco i właściwych przepisów

•  Oferowane we właściwym celu wzmacniania relacji  
biznesowych lub prezentacji produktów lub usług

Z bliska: „Sygnały ostrzegawcze” dotyczące partnerów biznesowych
Większość partnerów biznesowych cieszy się dobrą reputacją, jednak w razie pojawienia się „sygnałów 
ostrzegawczych” takich, jak opisane poniżej, wymagana może być dodatkowa weryfikacja: 

•  Partner biznesowy prowadzi działalność w krajach znanych z korupcji

•  Praca dla nas będzie wiązać się z bezpośrednimi lub pośrednimi interakcjami z urzędnikami administracji 
rządowej, takimi jak funkcjonariusze służby celnej czy urzędnicy zajmujący się zamówieniami publicznymi 

•  Partner biznesowy nie potrafi wykazać swoich kwalifikacji do pracy dla nas lub odmawia odpowiedzi na 
pytania zadawane przez nas w ramach badania due diligence

•  Partner biznesowy domaga się wpłaty do banku znajdującego się w innym kraju, 
niezwiązanym z transakcją
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Z bliska: Jak rozpoznać bojkot
Żądania naszego udziału w bojkocie mogą nie być sformułowane wprost. 
Zwracajcie uwagę na wszelkie umowy, oferty, zamówienia, kwestionariusze 
lub akredytywy, które:

• Zawierają określenia „bojkot” lub „czarna lista”

•  Zakazują importu lub eksportu do lub z określonych krajów

•  Wymagają, abyśmy nie transportowali towarów przez porty 
określonych krajów

Handel międzynarodowy 
Jako firma globalna Wesco importuje i eksportuje produkty na całym świecie. 
Rozumiemy, że istnieją różne przepisy ograniczające handel niektórymi 
produktami oraz że pewne kraje, osoby lub podmioty są objęte sankcjami 
lub innymi ograniczeniami. Przestrzegamy wszystkich właściwych przepisów 
eksportowych i importowych. Nie uczestniczymy w żadnej działalności handlowej, 
która narusza te przepisy, ani nie zwracamy się do podmiotów zewnętrznych, 
aby robiły to w naszym imieniu. Aby zapewnić integralność naszego łańcucha 
dostaw, informujemy o naszych politykach zgodności handlowej inne podmioty, 
prowadzące działalność w naszym imieniu. W razie sprzeczności między politykami 
Wesco a lokalnymi przepisami handlowymi, zwracamy się o wytyczne do działu 
zgodności z przepisami handlowymi lub do działu prawnego.

Wiemy, że niektóre produkty mogą podlegać specjalnej kontroli handlowej 
i wymagać odpowiedniego zatwierdzenia przed eksportem. Rozumiemy, że 
restrykcje handlowe i sankcje mogą uniemożliwiać nam prowadzenie interesów 
z niektórymi krajami, podmiotami i osobami, oraz podejmujemy kroki w celu 
należytej weryfikacji partnerów na podstawie właściwych list podmiotów objętych 
sankcjami. Przestrzegamy także przepisów w sprawie kontroli eksportu, które 
ograniczają wymianę niektórych informacji technicznych, w tym za pośrednictwem 
poczty e-mail lub dostępu przez internet. Przestrzegamy właściwych przepisów 
i dbamy o to, aby posiadać wymagane licencje lub inne rządowe zezwolenia na 
import, eksport lub reeksport towarów, usług lub technologii.

Przestrzegamy także przepisów USA dotyczących przeciwdziałania bojkotom, 
które to przepisy zabraniają nam udziału w jakichkolwiek zagranicznych 
bojkotach lub innych praktykach ograniczających handel bądź współpracy 
w ich zakresie, o ile nie są zatwierdzone lub dopuszczone przez rząd USA. 

Rzetelność w działaniu
P  Co mam zrobić, jeśli podejrzewam, że klient przesyła produkty kupione 

od Wesco do kraju objętego sankcjami lub embargiem na mocy 
obowiązujących przepisów eksportowych?

O  Wysyłanie produktów do krajów objętych sankcjami lub embargiem, 
nawet przez podmioty zewnętrzne, może być nielegalne. Zasady w tym 
zakresie są bardzo skomplikowane i ustalenie, czy wysyłka jest zgodna 
z prawem, wymaga gruntownej analizy ze strony działu zgodności 
z przepisami handlowymi lub działu prawnego.

P  Pracuję w jednym z zakładów Wesco poza USA i poproszono mnie o zakup 
kabla od dostawcy, który znajduje się na prowadzonej przez rząd USA 
liście osób objętych sankcjami. Skoro pracuję w zakładzie znajdującym się 
poza USA i nie jestem obywatelem USA, czy mogę zakupić ten produkt od 
dostawcy? Jeśli nie, czy mogę zlecić niezależnemu podmiotowi trzeciemu 
pozyskanie tego kabla w naszym imieniu?

O  Nie. Nasza Polityka handlu międzynarodowego stanowi jasno, że 
pracownicy Wesco, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, muszą 
przestrzegać właściwych przepisów i regulacji dotyczących sankcji 
handlowych, w tym restrykcji odnoszących się do podmiotów i osób. 
Dotyczy to również zlecania podmiotowi zewnętrznemu dokonania 
takiego zakupu w naszym imieniu. Zwróć się o poradę do działu 
zgodności z przepisami handlowymi lub działu prawnego.

Działalność polityczna i darowizny
Wesco jako firma nie dokonuje żadnych darowizn w postaci pieniędzy ani innych 
wartościowych przedmiotów na rzecz żadnych kandydatów na stanowiska 
polityczne bądź partii politycznych. Wesco szanuje prawo swoich pracowników 
do udziału w życiu politycznym i zachęca ich, aby na własny koszt uczestniczyli 
w wybranej przez siebie politycznej działalności. Pracownicy muszą jednak 
pamiętać o jednoznacznym zaznaczeniu, że uczestnicząc w życiu politycznym, 
nie reprezentują Wesco. 

Pracownicy nie mogą wykorzystywać zasobów, mienia, czasu ani funduszy Wesco 
we własnej działalności politycznej, a także nie mogą ubiegać się o refundację 
wsparcia dla partii politycznych lub kandydatów. Jeśli pracownik dokonuje 
osobistej darowizny politycznej, nie może on pracować przy kontraktach 
rządowych, w przypadku których jego zaangażowanie polityczne mogłoby 
skutkować konfliktem interesów, stwarzać wrażenie konfliktu interesów lub 
naruszać zasady „pay-to-play”. Jeśli pracownik planuje ubiegać się o stanowisko 
publiczne lub przyjąć takie stanowisko, musi najpierw z wyprzedzeniem 
powiadomić kierownika, aby przedyskutować z nim, czy obowiązki urzędowe 
mogą wpływać na jego pracę, aby zminimalizować ewentualny niekorzystny 
wpływ na pracę i uniknąć konfliktu interesów.

Dowiedz się więcej
-  Polityka handlu międzynarodowego
-  Dział zgodności z przepisami handlowymi
-  Podręcznik procedur i zgodności 

z przepisami eksportowymi
-  Skrócone przewodniki po zgodności 

z przepisami eksportowymi

Z bliska: Zasady i ograniczenia
W USA zasady „pay-to-play” mogą uniemożliwiać 
dyrektorom, członkom kierownictwa oraz 
pracownikom współpracującym z klientami 
z sektora publicznego dokonywanie osobistych 
darowizn politycznych na rzecz kandydata 
stanowego lub lokalnego, osoby piastującej 
dane stanowisko lub komitetu politycznego. 
Aby uzyskać dodatkowe wytyczne, skontaktuj 
się z grupą ds. kontraktów rządowych działu 
prawnego Wesco.

Rzetelność w działaniu
P  Kierownik poprosił mnie o dokonanie wpłaty na rzecz określonego 

kandydata. Zapewnia mnie, że nie muszę tego robić, ale czuję presję, 
aby dokonać wpłaty. Co zrobić w tej sytuacji?

O  Pracownicy nie mogą wywierać na innych pracowników presji, aby 
poparli daną partię polityczną lub kandydata. Jeśli masz opory przed 
rozmową na ten temat ze swoim kierownikiem lub innym kierownikiem, 
skontaktuj się z działem zasobów ludzkich lub biurem ds. etyki 
i zgodności z przepisami.

P  Kandyduję na stanowisko polityczne w mieście, w którym mieszkam. 
W swojej kampanii chcę wspomnieć, że pracuję dla Wesco. Czy wolno 
mi to zrobić?

O  Nie. Nie byłoby właściwe, gdyż mogłoby powstać wrażenie, że Wesco 
nieoficjalnie wspiera Twoją kandydaturę.
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Współpraca z administracją rządową
Przestrzegamy wszystkich przepisów i regulacji, które mają zastosowanie do kontraktów rządowych, 
zamówień publicznych oraz interakcji z urzędnikami państwowymi i pracownikami administracji państwowej 
w związku z dostarczaniem produktów lub usług, czy to bezpośrednio na rzecz agencji rządowej, czy to 
pośrednio przez rządowego wykonawcę lub podwykonawcę.

Jesteśmy uczciwi, precyzyjni i otwarci w relacjach z urzędnikami administracji państwowej, agencjami, 
wykonawcami i podwykonawcami rządowymi, stosując się do właściwych przepisów, regulacji i polityk 
Wesco. Przestrzegamy wymogów określonych w kontraktach rządowych. 

Dokładnie stosujemy się do polityk i wytycznych Wesco dotyczących oferowania pracownikom administracji 
rządowej upominków, zakwaterowania, posiłków, rozrywek lub jakichkolwiek innych korzyści. Nie 
omawiamy przyszłych możliwości zatrudnienia z aktualnymi pracownikami administracji rządowej 
bez uprzedniego skonsultowania się z działem prawnym, biurem ds. etyki i zgodności z przepisami lub 
regionalnym specjalistą ds. zgodności Wesco.

Unikamy potencjalnych organizacyjnych konfliktów interesów, które mogą wystąpić, np. gdy w toku prac 
prowadzonych przez Wesco na podstawie jednego kontraktu rządowego wejdziemy w posiadanie informacji 
niejawnych zapewniających nam nieuczciwą przewagę konkurencyjną w odniesieniu do innego kontraktu 
lub gdy prace prowadzone przez nas w związku z jednym kontraktem rządowym mogą ograniczyć naszą 
zdolność do udzielenia bezstronnej porady w związku z innym kontraktem rządowym. 

Rzetelność w działaniu
P  Czy istnieją jakieś specjalne zasady, których 

muszę przestrzegać, jeśli chcę zorganizować 
lunch dla pracowników administracji rządowej, 
z którymi współpracuję nad projektem?

O  Nie oferuj niczego, dopóki nie uzyskasz 
potwierdzenia, że jest to właściwe. Aby 
uzyskać pomoc w tym zakresie, skontaktuj 
się z grupą ds. kontraktów rządowych działu 
prawnego, biurem ds. etyki i zgodności 
z przepisami lub regionalnym specjalistą ds. 
zgodności Wesco.

P  Znajomy odchodzi z pracy w administracji 
rządowej, a byłby cennym nabytkiem dla 
mojego nowego zespołu projektowego. 
Czy mogę powiedzieć mu o tym stanowisku?

O  Skontaktuj się z działem zasobów ludzkich 
lub działem prawnym Wesco, zanim zaczniesz 
jakiekolwiek dotyczące zatrudnienia rozmowy 
z aktualnym lub byłym pracownikiem 
administracji rządowej.

Dowiedz się więcej
-  Polityka zwalczania korupcji i łapownictwa
-  Polityka współpracy 

z podmiotami państwowymi
-  Polityka upominków i rozrywek w biznesie 
-  Wytyczne dotyczące bezpośrednich 

zamówień federalnych

Z bliska: Przedsiębiorstwa będące własnością osób 
należących do mniejszości i kobiet 
Wiele agencji federalnych, stanowych i lokalnych w USA realizuje 
inicjatywy na rzecz różnorodności, mające na celu wspieranie wzrostu 
i rozwoju odpowiednio wykwalifikowanych małych przedsiębiorstw 
typu „MWDBE” (Minority, Women, Disadvantaged Business Enterprises – 
przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby należące do mniejszości, 
niepełnosprawne i kobiety). Wesco wspiera te inicjatywy i stara się 
to robić zgodnie z federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami 
i regulacjami dotyczącymi udziału MWDBE w finansowanych przez 
rząd projektach i kontraktach („kontrakty publiczne”). W szczególności 
Wesco stawia sobie za cel prawnie uzasadniony udział należycie 
certyfikowanych MWDBE, które mogą i chcą wykonywać użyteczną 
komercyjnie funkcję w każdym z kontraktów publicznych, 
w których uczestniczą. 

Jakość i integralność produktu
Zgodnie z naszą fundamentalną wartością, którą są „Obustronnie korzystne 
relacje z klientami i dostawcami”, Wesco oferuje portfel produktów, technologii 
i usług, które zapewniają wartość naszym klientom. Przestrzegamy procedur 
wewnętrznej kontroli jakości i stosujemy się do specyfikacji klienta. 
Przestrzegamy właściwych przepisów i regulacji odnoszących się do produkcji, 
projektowania, pozyskiwania, testowania, pakowania, przechowywania, 
obsługi, etykietowania i transportu produktów. Stosujemy się do wytycznych 
opracowanych, aby zagwarantować, że naszym klientom sprzedawane są tylko 
autentyczne produkty i części pozyskane od autoryzowanych dostawców. 
Świadomie nie kupujemy podrobionych produktów ani nie sprzedajemy 
ich klientom. Pytania dotyczące autentyczności produktów lub tego, czy 
są autoryzowane, kierujemy do działu zarządzania kategoriami Wesco.

Rzetelność w działaniu
P  Otrzymaliśmy od dostawcy informację, że w przysłanej niedawno partii 

sprzętu elektrycznego mogły wystąpić wady produkcyjne. Produkty 
zostały już przekazane klientowi, ale nie wpłynęły jeszcze żadne 
zgłoszenia dotyczące wad powodujących problemy z eksploatacją lub 
bezpieczeństwem produktów. Czy mamy obowiązek wycofania całej partii?

O  Reagujemy natychmiast na wszelkie wątpliwości dotyczące 
bezpieczeństwa produktów. Bezzwłocznie omów tę sprawę z działem ds. 
relacji z dostawcami.

Dowiedz się więcej
-  Polityka produktów autoryzowanych  

i walki z podróbkami
-  Kodeks postępowania dostawców
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Rzetelność w działaniu
P  Pracuję w środowisku elektronicznym, bez żadnych papierowych 

dokumentów. Czy ma do mnie zastosowanie Polityka 
zarządzania dokumentacją?

O  Tak. Ta polityka ma zastosowanie do wszelkiej dokumentacji, 
w tym elektronicznej.

P  Kierownik poprosił mnie o usunięcie akt członków zespołu, którzy odeszli 
z Wesco. Nie wiem, czy któreś z tych dokumentów powinny zostać 
zachowane, czy mogę się ich po prostu pozbyć. Co robić?

O  Przede wszystkim sprawdź w Polityce zarządzania dokumentacją Wesco 
i w Harmonogramie przechowywania dokumentów, czy dane akta 
należą do kategorii lub dokumentów regulowanych tymi wytycznymi. 
Jeśli nie jest prowadzone postępowanie sądowe, nie ma zastosowania 
archiwizacja ze względów prawnych, nie jest prowadzone dochodzenie, 
audyt ani analiza, dla których dokumenty mogą być istotne, zniszczenie 
dokumentów i wiadomości e-mail w toku normalnej działalności 
może odbyć się zgodnie z naszą Polityką zarządzania dokumentacją 
i Harmonogramem przechowywania dokumentów.

Zarządzanie dokumentacją
Zarządzamy dokumentacją biznesową zgodnie z właściwymi wymogami 
dotyczącymi przechowywania. Różne przepisy i dobre praktyki biznesowe 
wymagają od Wesco przechowywania określonych rodzajów dokumentacji, 
w tym elektronicznej, przez różne okresy. Ponadto nie usuwamy istotnych 
dokumentów podczas sporu sądowego, po otrzymaniu pozwu oraz podczas 
audytów lub dochodzeń bądź gdy ich zachowanie jest wymagane w związku 
z takimi postępowaniami w innych sytuacjach. Z drugiej strony, przechowywanie 
dokumentacji biznesowej przez dłuższy czas, niż jest to konieczne, pociąga 
za sobą zbędne koszty i potencjalne ryzyko dla Wesco, a także utrudnia 
nam skuteczne wyszukiwanie istotnych dokumentów i dostęp do nich. 
Przestrzegamy Polityki zarządzanie dokumentacją Wesco i powiązanych 
wytycznych, w tym Harmonogramu przechowywania dokumentów, 
w którym wyjaśniono, jak długo powinniśmy przechowywać dokumenty 
biznesowe i kiedy należy je usuwać. 

Dowiedz się więcej 
-  Polityka zarządzania dokumentacją 
-  Harmonogram przechowywania dokumentów

Sprawozdawczość finansowa 
Nasi akcjonariusze polegają na terminowo przekazywanych przez nas 
dokładnych informacjach o naszych wynikach biznesowych i finansowych. Aby 
zagwarantować, że informacje, które ujawniamy w raportach przekazywanych 
amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub upublicznianych 
w podobny sposób są kompletne, uczciwe, precyzyjne i terminowe, przestrzegamy 
rygorystycznych standardów rachunkowości, a także posiadamy i stosujemy 
własny wewnętrzny system kontroli i procedur.

Rzetelność w działaniu
P  Nie pracuję w finansach ani rachunkowości. Czy zachowanie „rzetelności 

finansowej” jest moim obowiązkiem?

O  Tak. Za precyzję w prowadzeniu dokumentacji nie odpowiada tylko jeden 
zespół czy jeden dział. To obowiązek, który spoczywa na nas wszystkich. 
Od zestawień wydatków po formularze rejestracji świadczeń i faktury 
sprzedażowe – nasze codzienne transakcje muszą być dokumentowane 
w sposób precyzyjny, kompletny i należyty.

P  Pracuję w dziale sprzedaży Wesco i właśnie finalizuję dużą transakcję 
z klientem. W ostatnim kwartale ruch był mały i nie udało mi osiągnąć 
celu sprzedażowego. Mam już kilka transakcji umówionych na kolejny 
miesiąc, więc osiągnięcie celu sprzedażowego na ten kwartał nie 
powinno być problemem. Czy mogę wstecznie datować sprzedaż 
nowemu klientowi na ostatni kwartał, aby zrealizować cel sprzedażowy?

O  W żadnym razie. Nasza dokumentacja finansowa musi precyzyjnie 
odzwierciedlać każdą transakcję. Niezależnie od celów sprzedażowych, 
zamówienia od nowego klienta muszą zostać zarejestrowane w dniu wysyłki. 
Bez względu na to, jaką pracę wykonujemy dla Wesco, wszyscy mamy 
obowiązek dopilnowania, aby dokumentacja firmy była pełna i precyzyjna.

Rzetelność w imieniu akcjonariuszy
Zapewniamy i utrzymujemy wartość dla naszych akcjonariuszy, postępując w sposób rzetelny i w najlepszym interesie Wesco 
i jej interesariuszy. Chronimy aktywa Wesco i informacje poufne, prowadząc precyzyjną dokumentację biznesową, zapewniając 
terminową i dokładną sprawozdawczość finansową, unikając konfliktów interesów oraz komunikując się przez odpowiednie kanały. 

Dokumentacja biznesowa
Kompletna i precyzyjna dokumentacja biznesowa
Akcjonariusze opierają się na prowadzonej przez nas kompletnej, precyzyjnej 
i wiarygodnej dokumentacji biznesowej. W zakresie prowadzenia dokumentacji 
finansowej oraz innych dokumentów i rachunków przestrzegamy rygorystycznych 
standardów. Nasze księgi odzwierciedlają elementy każdej transakcji w drodze 
uczciwej, precyzyjnej i jasnej prezentacji faktów. 

Nie fałszujemy informacji ani ich nie zatajamy. Wiemy, że nasza dokumentacja 
biznesowa, w tym wiadomości e-mail i głosowe, mogą podlegać publicznemu 
ujawnieniu. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza komunikacja była jasna, 
precyzyjna i nacechowana szacunkiem. 

Każdy z nas ze swojej strony odpowiada za zagwarantowanie, że księgi 
i dokumentacja Wesco dokładnie odzwierciedlają transakcje i zdarzenia, 
których dotyczą, oraz obejmują dokumentację uzupełniającą. Nie zamieszczamy 
nieprawidłowych ani fałszywych informacji w naszych księgach, zestawieniach 
wydatków, grafikach, dokumentacji jakości lub bezpieczeństwa ani w żadnej 
innej dokumentacji biznesowej. Nie zmieniamy, nie ukrywany ani nie niszczymy 
dokumentów bądź rekordów objętych dochodzeniem, oficjalnym postępowaniem 
lub wnioskiem z działu prawnego (np. archiwizacja ze względów prawnych).
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Z bliska: Dokumentacja biznesowa
Dokumentacja biznesowa obejmuje 
zamówienia, kontrakty, ewidencję 
produkcyjną, zestawienia wydatków, faktury, 
wymagane prawem sprawozdania finansowe 
oraz inne raporty finansowe i regulacyjne 
przekazywane jednostkom administracji 
państwowej – nawet rutynowe dokumenty, 
takie jak wiadomości e-mail i grafiki.

Z bliska: Archiwizacja ze 
względów prawnych 
Archiwizacja ze względów prawnych to proces, 
w ramach którego Wesco ma obowiązek 
zachowania potencjalnie istotnych informacji 
w czasie trwania sporu sądowego lub jeśli 
takiego sporu można zasadnie oczekiwać. 
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Konflikty interesów
Działamy w najlepszym interesie Wesco oraz naszych akcjonariuszy i unikamy 
sytuacji, w których moglibyśmy odczuwać pokusę działania wbrew tym 
interesom. W istocie unikamy nawet sprawiania wrażenia konfliktu interesów. 
Nie wykorzystujemy swojego stanowiska, kontaktów ani wiedzy o Wesco w celu 
uzyskania korzyści osobistych, nie konkurujemy z Wesco ani nie wykorzystujemy 
możliwości, przed jakimi staje Wesco, dla własnej osobistej korzyści. 
Nie pozwalamy, aby nasze relacje osobiste lub rodzinne bądź zewnętrzne 
inwestycje wpływały na nasze decyzje biznesowe.

Dyrektorzy, członkowie kierownictwa i pracownicy mogą mieć obowiązek 
poinformowania biura ds. etyki i zgodności z przepisami, regionalnego specjalisty 
ds. zgodności lub działu prawnego o inwestycjach w spółki lub powiązaniach 
ze spółkami, z którymi Wesco prowadzi interesy lub o innych potencjalnych 
konfliktach interesów. Unikamy prowadzenia zewnętrznej działalności biznesowej 
ograniczającej naszą zdolność do wypełniania obowiązków. 

Z bliska: Rozpoznawanie konfliktów interesów
 Unikaj konfliktów na dalszych etapach. Jeśli podejrzewasz, że 
znajdujesz się w konflikcie interesów, zadaj sobie pytanie: Czy ta 
sytuacja, zachowanie lub relacja może…

•  Być zgodna z wartościami i politykami Wesco

•  Stwarzać dla mnie nieodpowiednią zachętę do działania w interesie 
rodziny, znajomych lub własnym

•  Sprawiać wrażenia, że nie stawiam interesu Wesco na pierwszym miejscu

•  Stwarzać wrażenie, że wykorzystuję aktywa lub zasoby firmy 
dla korzyści własnej, mojej rodziny lub znajomych

•  Wpływać — lub wydawać się wpływać — na moją zdolność do 
podejmowania bezstronnych i obiektywnych decyzji biznesowych

•  Zaszkodzić reputacji firmy

•  Wpłynąć niekorzystnie na wypełnianie przeze mnie 
obowiązków służbowych
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Komunikacja i media społecznościowe
Aby zagwarantować, że komunikacja dotycząca naszej działalności jest 
precyzyjna i spójna, czy to w odniesieniu do mediów, naszych akcjonariuszy, czy 
społeczeństwa ogółem, nie zabieramy głosu w imieniu Wesco bez upoważnienia. 
W przypadku otrzymania zapytania od akcjonariusza, inwestora, analityka 
rynkowego lub innego przedstawiciela społeczności finansowej, przekazujemy 
zapytanie do zespołu ds. relacji inwestorskich lub dyrektora finansowego. 
W przypadku gdy jakikolwiek przedstawiciel mediów lub innej strony trzeciej 
zwróci się o udzielenie wywiadu lub informacji bądź opinii na tematy związane 
z Wesco, nawet jeśli nie chodzi o sprawy poufne, przekazujemy wniosek do 
zespołu ds. komunikacji korporacyjnej, który ma dostęp do odpowiednich 
informacji i został przeszkolony w celu należytego reagowania.

Korzystając z mediów społecznościowych, pamiętamy, aby:
•  Jasno zaznaczać, że wszelkie wyrażane przez nas opinie są nasze własne 

i nie odzwierciedlają opinii Wesco

• Unikać ujawniania poufnych informacji biznesowych

•  Nie publikować treści dyskryminujących ani takich, które stanowiłyby 
groźby, zastraszanie, nękanie lub molestowanie

Te wymogi mają zastosowanie nawet do komentarzy odnoszących się do 
Wesco, które zamieszczamy na osobistym blogu lub własnym profilu w mediach 
społecznościowych bądź w witrynach internetowych stron trzecich.

Wnioski i przekazywanie dalej: kto zajmuje się czym
•  Wszystkie wnioski o udzielenie informacji finansowych przekazuj do zespołu 

ds. relacji inwestorskich

•  Wszystkie zapytania medialne i publiczne wnioski o udzielenie informacji 
przekazuj do działu komunikacji korporacyjnej

•  Wszystkie zapytania ze strony administracji państwowej i agencji regulacyjnych 
przekazuj do działu prawnego

Rzetelność w działaniu
P  Co mam zrobić, jeśli zobaczę, że współpracownik krytykuje Wesco jako 

miejsce pracy? Czy mam odpowiedzieć na jego wpisy i zakwestionować 
jego komentarze?

O  Nie, powstrzymaj się od komentarzy, o ile nie upoważniono Cię 
specjalnie do zabierania głosu w imieniu Wesco. Zamiast tego zgłoś 
sprawę do działu zasobów ludzkich, biura ds. etyki i zgodności 
z przepisami lub regionalnego specjalisty ds. zgodności.

Dowiedz się więcej
-  Polityka komunikacji zewnętrznej
-  Polityka mediów społecznościowych Wesco
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Okoliczności, w których mogą wystąpić konflikty, to m.in.:
•  Dodatkowa praca u dostawcy, klienta, konkurenta lub wykonawcy Wesco

•  Zatrudnienie członków rodziny u dostawcy, klienta, konkurenta lub 
wykonawcy Wesco

•  Znaczne inwestycje w dostawcę, klienta, konkurenta lub wykonawcę Wesco 
bądź udziały w nim

•  Wykorzystanie zasobów Wesco na potrzeby dodatkowej pracy, hobby lub 
zewnętrznych zainteresowań

•  Stosunek bezpośredniego nadzoru między kierownikiem a jego małżonkiem, 
partnerem życiowym, partnerem w związku cywilnym, członkiem rodziny lub 
osobą, z której kierownik pozostaje w bliskich stosunkach osobistych

Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub decyzji, które mogłyby prowadzić 
do konfliktu interesów, informujemy o wszystkich faktach kierownika, biuro 
ds. etyki i zgodności z przepisami lub regionalnego specjalistę ds. zgodności. 
Potencjalne konflikty należy ujawniać za pośrednictwem infolinii Business 
Integrity Wesco oraz klikając link Formularz ujawniania konfliktów interesów. 

Transakcje z powiązanymi stronami
Niektóre rodzaje transakcji z udziałem członka kierownictwa wykonawczego, 
członka zarządu lub członka jego najbliższej rodziny mogą wymagać uprzedniego 
zatwierdzenia zgodnie z Polityką transakcji z powiązanymi stronami Wesco.

Rzetelność w działaniu
P  Potrzebna mi jest dodatkowa praca na niepełny etat oprócz zatrudnienia 

w Wesco. Czy jest to problem?

O  Zasadniczo nie jest to problem, jeśli dodatkowa praca nie jest w firmie 
konkurującej z Wesco ani nie wiąże się z innym konfliktem interesów, 
a także jeśli dodatkowa praca nie utrudnia Ci wykonywania obowiązków 
służbowych w Wesco.

P  Mój małżonek jest pracownikiem firmy prowadzącej interesy z Wesco. 
Niedawno mnie awansowano i na nowym stanowisku będę mieć 
co pewien czas kontakt z firmą małżonka. Co robić?

O  Może to spowodować konflikt interesów lub sprawiać wrażenie takiego 
konfliktu. Skontaktuj się z kierownikiem, biurem ds. etyki i zgodności 
z przepisami lub regionalnym specjalistą ds. zgodności, aby uzyskać 
wytyczne. Jest ważne, aby potencjalne konflikty były ujawniane, dzięki 
czemu będziemy mogli przewidywać problemy i ich unikać. Ponadto 
Ty i Twój małżonek powinniście podjąć kroki w celu zagwarantowania, 
że chronicie poufne lub zastrzeżone informacje obu firm.

Dowiedz się więcej 
-  Polityka zwalczania korupcji i łapownictwa

-  Polityka dotycząca konfliktu interesów

-  Polityka transakcji z powiązanymi stronami

-  Właściwy podręcznik pracownika Wesco

Konflikty interesów (cd.)

Dane i informacje poufne
Dane i informacje poufne, które generujemy lub otrzymujemy od innych w trakcie wykonywania 
obowiązków służbowych, to ważne aktywa Wesco. Generujemy, pozyskujemy i wykorzystujemy 
informacje poufne dotyczące Wesco, naszych partnerów biznesowych, klientów, 
współpracowników i innych osób. Nasze systemy i inne zasoby technologiczne służą przede 
wszystkim celom biznesowym. 

Aby chronić dane poufne lub osobowe, podejmujemy odpowiednie działania zapobiegawcze.  
Także po odejściu z Wesco mamy obowiązek ochrony poufnych informacji Wesco przed 
nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem.
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Informacje poufne
Informacje poufne to wszelkie informacje niejawne, które należą do Wesco, naszych klientów lub 
partnerów biznesowych bądź innych stron trzecich. Dbamy o to, aby odpowiednio chronić takie informacje, 
i gwarantujemy ich wykorzystanie wyłącznie do celów biznesowych, do których są przeznaczone. 
Ujawniamy takie informacje wyłącznie osobom, które mają taką uzasadnioną potrzebę biznesową i które są 
upoważnione do ich otrzymania lub jeśli do ujawnienia zobowiązują nas przepisy prawa. Nie wykorzystujemy 
informacji poufnych do celów osobistych.

Nie przyjmujemy informacji poufnych dotyczących konkurenta od byłych pracowników takiego konkurenta. 
W razie przypadkowego wejścia w posiadanie informacji konkurenta pochodzących od jednego z jego byłych 
pracowników, zwracamy się o dalsze wytyczne do biura ds. etyki i zgodności z przepisami lub regionalnego 
specjalisty ds. zgodności.

Podejmujemy niezbędne kroki, aby chronić informacje poufne, w tym, w stosownych przypadkach, 
podpisując umowy przed ujawnieniem informacji stronom trzecim. Unikamy publicznego omawiania lub 
przedstawiania informacji poufnych Wesco. Zachowujemy ostrożność, rozmawiając z innymi lub używając 
telefonów komórkowych, laptopów i urządzeń bezprzewodowych, tak aby osoby trzecie nie mogły 
podsłuchać ani podpatrzeć informacji poufnych. Dbamy o to, aby przypadkowo nie ujawnić informacji 
poufnych rodzinie, znajomym lub w mediach społecznościowych. 

Z bliska: Informacje poufne
Informacje poufne obejmują m.in.:

• Cele, plany i perspektywy biznesowe lub strategiczne

• Ceny i koszty

• Informacje o transakcjach połączenia, przejęcia lub zbycia

• Zastrzeżone procesy i procedury biznesowe

• Własność intelektualną i tajemnice handlowe

• Niejawne dane finansowe

• Komunikację w kwestiach prawnych

• Inne niejawne informacje dotyczące klientów lub stron trzecich

•  Wykazy klientów, dostawców, partnerów biznesowych  
i pracowników

• Wewnętrzne schematy organizacyjne

• Kontrakty i umowy

Dane osobowe
Szanujemy prywatność naszych klientów, współpracowników i partnerów 
biznesowych i obchodzimy się z ich danymi osobowymi z należytą troską.  
Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe tylko do uzasadnionych celów 
biznesowych. Uzyskujemy dostęp tylko do danych osobowych potrzebnych 
nam do wykonywania naszych obowiązków służbowych, nie dzielimy się 
takimi danymi ani nie udostępniamy ich innym osobom, które nie są do tego 
upoważnione. Zajmując się gromadzeniem, przetwarzaniem i ochroną danych 
osobowych, przestrzegamy naszych polityk wewnętrznych, zobowiązań 
umownych i właściwych przepisów. Od stron trzecich przetwarzających dane 
osobowe w naszym imieniu wymagamy, aby chroniły takie dane.

Z bliska: Dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje, które 
można wykorzystać do zidentyfikowania osoby, 
bezpośrednio lub pośrednio, takie jak:

• Adres zamieszkania

•  Dane rachunku bankowego lub 
karty kredytowej

• Dane biometryczne

•  Rządowe numery identyfikacyjne

• Dane płacowe

• Dane medyczne

•  Dokumenty  
dotyczące zatrudnienia

• Podania o pracę

http://www.wescodist.ethicspoint.com
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Ochrona informacji
Prowadzimy kompleksowy program bezpieczeństwa informacji, obejmujący 
zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne, chroniące informacje 
poufne, dane osobowe oraz systemy i aktywa informatyczne Wesco. 
Przestrzegamy polityk i procedur Wesco, aby chronić nasze sieci, komputery, 
programy i dane przed atakiem, uszkodzeniem, nieupoważnionym 
wykorzystaniem, dostępem lub ujawnieniem. Nie uzyskujemy dostępu do 
żadnego systemu ani bazy danych zawierającej informacje poufne lub dane 
osobowe,jeśli nie mamy uzasadnionego celu biznesowego i nie jesteśmy do tego 
upoważnieni. Jeśli podejrzewamy nieupoważnione ujawnienie, udostępnienie 
lub przekazanie informacji poufnych lub danych osobowych, bezzwłocznie 
zgłaszamy to zespołowi ds. bezpieczeństwa informacji Wesco.

Rozumiemy, że Wesco może w dowolnym czasie monitorować, w zakresie 
dopuszczalnym przez lokalne prawo, wykorzystanie i zawartość firmowych 
systemów informatycznych, w tym udostępnionych przez firmę telefonów, 
komputerów i innych urządzeń elektronicznych.  

Rzetelność w działaniu
P  Muszę zostawić laptopa w dziale IT w celu aktualizacji, ale pracuję nad 

ważnym projektem, który muszę ukończyć w weekend. Czy mogę zabrać 
do domu na pendrive’ie pliki z danymi dotyczącymi klienta lub wysłać je 
na prywatny adres e-mail, aby móc skończyć pracę w domu?

O  Żadna z tych opcji nie jest dopuszczalna, jeśli dane uznano za poufne 
lub wrażliwe. Wszystkie poufne dane Wesco muszą być chronione przed 
przypadkowym ujawnieniem za pomocą szyfrowanego przechowywania 
i przesyłania. Używając pendrive’u lub wysyłając pliki na prywatny adres 
e-mail w celu dokończenia pracy nad nimi na własnym komputerze, nie 
możemy zagwarantować poziomu ochrony wymaganego przez nasze 
polityki. Zapytaj w dziale IT, czy mają laptop, którego mogą pożyczyć 
Ci na weekend, lub czy możesz łączyć się z siecią Wesco przez VPN.

P  W mojej skrzynce pocztowej pojawiła się wiadomość e-mail z adresu 
„ondrive@micrasoft.com”, której nadawca prosi mnie o podanie 
informacji, aby zaktualizować mój dysk OneDrive. Po wysłaniu informacji 
dotarło do mnie, że w adresie nadawcy był błąd. Nic się jednak nie stało, 
czy mam coś zrobić?

O  Bezzwłocznie poinformuj dział cyberbezpieczeństwa. Nawet jeśli 
systemy działają prawidłowo, mogło dojść do wycieku danych.

Dowiedz się więcej
-  IT/Łączność cyfrowa witryna 

intranetowa (Compass)
-  Polityki i procedury 

bezpieczeństwa informacji
-  Standard klasyfikacji danych
-  Polityka poufności 

Z bliska: Minimalizacja danych
To, że możemy lub chcemy gromadzić dane 
osobowe, nie oznacza, że powinniśmy. Praktyka 
minimalizacji danych oznacza, że gromadzenie, 
wykorzystanie i przechowywanie danych osobowych 
należy ograniczyć do tego, co jest bezpośrednio 
istotne lub niezbędne dla osiągnięcia określonego 
i uzasadnionego celu biznesowego. Dane nie 
powinny być przechowywane dłużej, niż jest to 
niezbędne do osiągnięcia takiego celu.

Ochrona aktywów Wesco
Wesco powierza nam swoje aktywa, abyśmy mogli wykonywać naszą pracę, a my chronimy je przed utratą, 
uszkodzeniem, kradzieżą, marnotrawstwem i niewłaściwym wykorzystaniem. Aktywa Wesco obejmują 
mienie fizyczne, takie jak zakłady, materiały eksploatacyjne, wyposażenie, maszyny, narzędzia, części 
zapasowe, surowce, produkty gotowe, produkty zezłomowane, pojazdy, fundusze firmy, sprzęt komputerowy 
i oprogramowanie, sieci komputerowe i systemy informatyczne. Do aktywów firmy należą też wartości 
niematerialne i prawne, takie jak tajemnice handlowe oraz informacje i dane poufne. 

Wykorzystujemy aktywa Wesco do odpowiednich celów biznesowych i w sposób dopuszczony przez 
Wesco. Użycie do celów osobistych zasobów informatycznych Wesco, takich jak firmowy laptop czy konto 
e-mail, jest dozwolone, o ile takie użycie ma charakter ograniczony i nie wpływa negatywnie na wydajność 
i funkcje systemu.

Chronimy aktywa firmy i postępujemy w sposób odpowiedzialny pod względem fiskalnym. Dokonujemy 
zgłoszenia w przypadku gdy aktywa Wesco zostają skradzione, uszkodzone, stwarzają zagrożenie lub 
wymagają naprawy. Obowiązek ochrony funduszy Wesco jest szczególnie ważny dla osób uprawnionych 
do zatwierdzania wydatków, kosztów podróży lub rozrywek oraz zarządzających budżetami i rachunkami. 
Aby chronić aktywa Wesco:

•  Zatwierdzając transakcje, przestrzegamy wymogów Polityki poziomów uprawnień Wesco

•  Dbamy, aby fundusze były należycie wykorzystywane w określonym celu

• Precyzyjnie rejestrujemy wszystkie wydatki

•  Sprawdzamy, czy wydatki zgłoszone do refundacji mają charakter biznesowy, są należycie 
udokumentowane i zgodne z politykami i wytycznymi Wesco

•  Dbamy o fizyczne zabezpieczenie aktywów firmy, w tym urządzeń mobilnych i komputerów 

Rzetelność w działaniu
P  Jeden z moich współpracowników kupuje 

elektronikę na własny użytek i płaci za 
nią firmową kartą kredytową. Czy jest to 
właściwe, jeśli osoba ta dokonuje wpłaty 
z własnych środków na rachunek firmowej 
karty kredytowej? 

O  Nie. Polityka Wesco dotycząca firmowych 
kart kredytowych zabrania celowego 
niewłaściwego wykorzystania karty firmowej 
do prywatnych zakupów.

Dowiedz się więcej
-  Polityka bezpieczeństwa fizycznego
-  Polityka kosztów podróży 

i wydatków biznesowych
-  Polityka poziomów uprawnień
- Polityka dopuszczonego użycia

Z bliska: Niewłaściwe korzystanie z zasobów firmy
Oto przykłady niewłaściwego korzystania z zasobów Wesco:

•  Używanie produktów lub materiałów eksploatacyjnych Wesco do 
celów osobistych

• Używanie firmowej karty kredytowej do osobistych zakupów
•  Używanie pojazdów firmowych do niedozwolonych celów osobistych
• Odsprzedaż złomu lub odpadów dla korzyści osobistej
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Wykorzystanie informacji poufnych w obrocie 
papierami wartościowymi
W trakcie naszej pracy możemy wejść w posiadanie ważnych informacji na temat 
Wesco lub innych firm, które to informacje nie są dostępne ogółowi społeczeństwa. 
Nie prowadzimy obrotu papierami wartościowymi Wesco ani innych firm, mając 
dostęp do istotnych informacji niejawnych, a także nie ujawniamy istotnych 
informacji niejawnych innym osobom, takim jak członkowie rodziny lub 
znajomi, którzy dysponując taką wiedzą, mogliby prowadzić obrót papierami 
wartościowymi. Istotne informacje niejawne to wszelkie informacje, które nie są 
ogólnie znane ani dostępne ogółowi społeczeństwa i które postępujący racjonalnie 
inwestor uznałby za ważne przy podejmowaniu decyzji, czy należy kupić lub 
sprzedać papiery wartościowe, czy też wstrzymać się od transakcji. 

Rozumiemy, że pozytywne lub negatywne informacje na temat Wesco 
lub jakiejkolwiek innej firmy mogą być istotne. Nie angażujemy się 
w krótkoterminowe spekulacje na papierach wartościowych Wesco ani w żadne 
transakcje, które mogłyby przynieść nam korzyść w razie spadku wartości 
papierów wartościowych Wesco. Jeśli mamy wątpliwości dotyczące danej 
transakcji, konsultujemy się z działem prawnym.

Rzetelność w działaniu
P  Dzięki zajmowanemu stanowisku wiem, że w tym kwartale sprzedaż 

na rzecz jednego z naszych największych klientów była bardzo duża. 
Czy mogę doradzić bratu zakup akcji tego klienta, zanim zostaną 
opublikowane jego kwartalne zyski?

O  Nie. Kupno lub sprzedaż akcji Wesco lub jakiejkolwiek innej firmy na 
podstawie istotnych informacji niejawnych bądź też przekazywanie 
takim informacji innych osobom, które następnie same dokonają 
transakcji, nie tylko narusza nasz Kodeks postępowania w biznesie, 
lecz jest także sprzeczne z prawem i może skutkować surowymi karami, 
w tym grzywnami oraz sankcjami cywilnymi i karnymi.

Dowiedz się więcej 
-  Polityka w zakresie obrotu papierami 

wartościowymi na podstawie 
informacji poufnych

Z bliska: Istotne informacje niejawne
Istotne informacje niejawne mogą dotyczyć np.:
• Zysków, wyników finansowych lub prognoz w tym zakresie
•  Potencjalnych transakcji przejęcia, połączenia, zbycia lub sprzedaży 

znacznych aktywów
• Zmian w kierownictwie
• Splitu akcji lub zmiany w polityce dywidendy
• Ważnych nowych produktów lub usług
•  Odejścia lub zatrudnienia pracowników zajmujących kluczowe stanowiska
• Pozyskania lub utraty znacznego klienta lub dostawcy
•  Faktycznych lub potencjalnych istotnych pozwów sądowych lub 

dochodzeń rządowych

Integralność w stosunku do społeczności
Poważnie traktujemy obowiązek służenia społecznościom, w których prowadzimy działalność i ochrony środowiska, w którym wszyscy żyjemy. 
Poszukujemy możliwości poprawiania stanu naszych społeczności i dbania o zasoby naturalne, od których jesteśmy zależni.

Wkład w życie społeczności
Prowadzimy działalność w ponad 50 krajach, w których posiadamy ok. 800 
zakładów i biur. Zakłady te funkcjonują w społecznościach, w których mieszkają 
nasi pracownicy i ich rodziny, a także nasi klienci i inni interesariusze. Chcemy, 
aby społeczności te były nastawionymi na integrację, zrównoważonymi 
i zapewniającymi dobrobyt miejscami do życia i pracy. 

Zachęca się nas do aktywności w naszych społecznościach oraz do 
wspierania działań poprawiających ich stan. Indywidualnie oraz za 
pośrednictwem programu Wesco Cares, wspieramy lokalne inicjatywy 
dobroczynne, obywatelskie, edukacyjne i kulturalne w drodze darowizn, 
pracy wolontariackiej i innej pomocy.

Zrównoważony rozwój
Wesco stawia sobie za cel zmniejszenie wykorzystania zasobów naturalnych 
oraz wspomaganie klientów i dostawców w osiąganiu tego samego celu. Nasz 
firmowy program zrównoważonego rozwoju wspiera stałe doskonalenie naszych 
procesów biznesowych, pomagając nam kontrolować i ograniczać oddziaływanie 
środowiskowe w obszarach zużycia energii, odpadów, materiałów i zasobów 
naturalnych oraz transportu.

Na dowód naszego zaangażowania przestrzegamy wszystkich właściwych przepisów 
i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Współpracujemy także z klientami 
i dostawcami, aby pomagać im w osiąganiu ich własnych celów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju dzięki naszym produktom i usługom. Każdy pracownik 
ma do odegrania rolę w udanym dążeniu do wypełnienia naszego zobowiązania na 
rzecz środowiska. Zapewniamy naszym pracownikom szkolenia na szereg tematów 
dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania.Dowiedz się więcej

-  Wytyczne dotyczące darowizn Wesco

Dowiedz się więcej
-  Środowisko, BHP i zrównoważony rozwój 

witryna intranetowa (Compass)
-  Deklaracja w sprawie środowiska, 

BHP i zrównoważonego rozwoju
-  Raport w sprawie zrównoważonego 

rozwoju Wesco
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Kontakty
Jeśli masz wątpliwości, o których chcesz porozmawiać lub po prostu chcesz porady, w pierwszej kolejności zwróć się do kierownika. Kierownik jest najlepiej 
przygotowany, aby wysłuchać Cię i podjąć decyzję. Jeśli nie jest to możliwe lub czujesz opory przed rozmową z kierownikiem, skontaktuj się z biurem 
ds. etyki i zgodności z przepisami, regionalnymi specjalistą ds. zgodności, działem zasobów ludzkich, audytu wewnętrznego lub prawnym. Możesz także 
poruszyć ewentualne wątpliwości lub zadać pytanie, kontaktując się z infolinią Business Integrity Wesco za pomocą dowolnej z podanych poniżej metod.

Biuro ds. etyki i zgodności z przepisami
E-Mail: ethics@wesco.com 
Telefon: Numer kierunkowy do USA +1 224.521.8604

Poczta: Główny specjalista ds. etyki i zgodności
 Wesco International
 225 West Station Square Drive
 Suite 700
 Pittsburgh, Pennsylvania 15219

Infolinia Business Integrity
Internet https://wescodist.ethicspoint.com 
USA i Kanada 866.873.2376 (numer bezpłatny)
Poza USA. Bezpłatne numery wyszczególniono 

w podziale na kraje pod adresem 
https://wescodist.ethicspoint.com

Regionalni specjaliści ds. zgodności
Azja/Pacyfik ethics.APAC@wesco.com
Ameryka Łacińska ethics.CALA@wesco.com
Europe, Bliski Wschód i Afryka ethics.EMEA@wesco.com

Komisja rewizyjna zarządu Wesco
Z komisją rewizyjną zarządu można się skontaktować za pośrednictwem 
infolinii Business Integrity. W USA i Kanadzie zgłoszenia do komisji rewizyjnej 
za pośrednictwem infolinii Business Integrity można przekazywać, dzwoniąc 
pod numer 1.866.873.2376. Informacje dotyczące opcji zgłaszania przez internet 
oraz instrukcje dotyczące zgłoszeń przez infolinię Business Integrity spoza USA 
i Kanady można znaleźć na stronie: https://wescodist.ethicspoint.com. 

Inne jednostki wymienione w kodeksie 
Dział komunikacji 
korporacyjnej

Corporate_Communications@wesco.com 

Dział bezpieczeństwa 
informacji

ITSecurity@wesco.com 

Dział audytu wewnętrznego Internal_Audit@wesco.com
Dział relacji inwestorskich investorrelations@wescodist.com
Dział prawny legaldepartment@wescodist.com
Dział bezpieczeństwa safety@wesco.com
Dział zgodności 
z przepisami handlowymi

tradecompliance@wescodist.com
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