Instrukcja Antykorupcyjna
dla Grupy Saferoad
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1. Wprowadzenie do polityki antykorupcyjnej
Korupcja jest pojęciem szerokim i istnieje wiele różnych jej definicji. Ogólnie rzecz ujmując, termin
odnosi się do dawania lub przyjmowania łapówek. Przepisy antykorupcyjne mają na celu działanie
przeciwko łapówkarstwu poprzez penalizację korupcji i bezprawnego wpływania na osoby, którym
powierzone zostało działanie w czyimś imieniu – niezależnie od tego czy działanie to jest na rzecz
osób fizycznych, osób prawnych, organizacji, organów sądowych lub organów nadzoru, agencji
lub gminy, lub ogółu społeczeństwa.

4

Poza działaniem celem uniknięcia kar za naruszenie przepisów antykorupcyjnych, proces
wprowadzania polityki antykorupcyjnej wpływa korzystnie na Saferoad na wiele sposobów. Na
przykład, przeprowadzanie oceny ryzyka w związku z przestrzeganiem polityki antykorupcyjnej
pozwala lepiej zrozumieć działania Saferoad. Spółki z dobrze funkcjonującym programem
antykorupcyjnym są bardziej uznawane podczas przetargów dotyczących zamówień publicznych,
natomiast spółki z sektora prywatnego biorą pod uwagę zgodność z polityką antykorupcyjną
podczas rozważań nad wyborem partnerów biznesowych.
Niniejsza Instrukcja ma zastosowanie do każdego z Grupy Saferoad (dalej: Saferoad) - wszystkich
pracowników, menedżerów, dyrektorów generalnych i członków zarządu (dalej: pracownicy).
W odniesieniu do partnerów biznesowych, ta Instrukcja odnosi się do tych, którzy reprezentują
Saferoad lub działają w jego imieniu, na przykład w charakterze konsultantów, agentów, niektórych
usługodawców i dostawców. Instrukcja ta nie ma zastosowania do partnerów biznesowych,
działających niezależnie od Saferoad.
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2. Streszczenie
∙∙

Zabrania się, bezpośrednio czy pośrednio, sugerować, odbierać, oferować, obiecywać, gwarantować
lub upoważniać przekazywanie pieniędzy lub rzeczy wartościowych celem bezprawnego wpływania na
wykonywanie przez odbiorcę (lub kogokolwiek innego) obowiązków zawodowych lub w celu uzyskania
lub utrzymania nienależnych korzyści biznesowych.

∙∙

Należy zachować szczególną ostrożność podczas interakcji z przedstawicielami sektora publicznego
oraz w odniesieniu do zamówień publicznych i rządowych procesów decyzyjnych. Korzyści nigdy nie
powinny być oferowane przedstawicielom sektora publicznego, ich współpracownikom,
lub jakiejkolwiek innej osobie z zamiarem wymuszenia przyznania wygranej w przetargu, lub jakiejkolwiek
innej decyzji.

∙∙

Celem zmniejszenia lub wyeliminowania zagrożenia łapówkarstwa, wymagane jest stosowanie
gwarancji umownych oraz odpowiednich procedur oceny ryzyka u osób trzecich.

∙∙

Naruszenie przepisów antykorupcyjnych może doprowadzić do nałożenia znaczących kar pieniężnych,
pozbawienia wolności i szkody dla reputacji Saferoad.

∙∙

W razie wątpliwości czy dana korzyść, taka jak posiłek, prezent, wydarzenie, lub podobny zysk jest
dopuszczalny, należy kontaktować się z Wiceprezesem ds. Zarządzania Ryzykiem.
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3. Podstawowe wymagania
Działania biznesowe Saferoad mają być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i
przepisami, w sposób pozwalający utrzymać wysokie standardy etyczne. Saferoad nie przyjmuje
ani nie stara się o korzyści biznesowe w oparciu o nielegalne, niewłaściwe lub nieetyczne
zachowania.
Pracownicy, którzy mają wątpliwości, które przepisy prawa, regulacje i zasady mają zastosowanie
do wykonywanych przez nich obowiązków, powinni skontaktować się z Wiceprezesem ds.
Zarządzania Ryzykiem. Odmowa zapłaty łapówki ani przestrzeganie niniejszej Instrukcji przez
pracownika nie będzie wiązać się z degradacją, ani żadnymi innymi konsekwencjami, nawet jeżeli
spowoduje utratę transakcji przez Saferoad.

4. Oczekiwane Zachowania
4.1 Kluczowe zasady
Zabrania się, bezpośrednio czy pośrednio, sugerować, odbierać, oferować, obiecywać,
gwarantować lub upoważniać przekazywanie pieniędzy lub rzeczy wartościowych celem
bezprawnego wpływania na wykonywanie przez odbiorcę (lub kogokolwiek innego) obowiązków
zawodowych lub w celu uzyskania lub utrzymania nienależnych korzyści biznesowych. Nie ma
przy tym znaczenia, czy odbiorca niewłaściwych korzyści należy do sektora publicznego czy
prywatnego – niewłaściwe korzyści są zawsze zakazane.
To samo odnosi się do otrzymywania korzyści. Zabronione jest przyjmowanie, przyrzeczenie
przyjęcia lub żądanie niewłaściwych korzyści za wykonywanie obowiązków zawodowych,
w przypadku każdej osoby działającej w imieniu Saferoad.
W odniesieniu do zamówień publicznych i rządowych procesów decyzyjnych, korzyści nigdy
nie powinny być oferowane przedstawicielom sektora publicznego, ich współpracownikom, lub
jakiejkolwiek innej osobie zamiarem wpływu na wynik przetargu lub innej decyzji.
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4.2 Definicja niewłaściwej korzyści
(lub łapówki)
Korzyści przekazywane osobom pracującym w sektorze publicznym mogą z większym
prawdopodobieństwem zostać uznane za niewłaściwe i niezgodne z prawem niż korzyści
przekazywane osobom należącym do sektora prywatnego. Z tego powodu, należy zachować
szczególną ostrożność podczas interakcji z przedstawicielami sektora publicznego.
Używane w niniejszej Instrukcji pojęcie “sektor publiczny” obejmuje nie tylko pracowników i
przedstawicieli agencji rządowych, sądów i innych władz publicznych, ale również spółki będące
własnością publiczną (państwa lub jakiejkolwiek formy samorządu) i prywatnych spółek, które
wykonują funkcje władzy publicznej, lub które w dużej mierze finansowane są z wpływów
podatkowych. Termin “sektor publiczny” obejmuje także osoby zajmujące eksponowane
stanowiska polityczne.

4.3 Sektory publiczny i prywatny
Korzyści przekazywane osobom pracującym w sektorze publicznym mogą z większym
prawdopodobieństwem zostać uznane za niewłaściwe i niezgodne z prawem niż korzyści
przekazywane osobom należącym do sektora prywatnego. Z tego powodu, należy zachować
szczególną ostrożność podczas interakcji z przedstawicielami sektora publicznego.
Używane w niniejszej Instrukcji pojęcie “sektor publiczny” obejmuje nie tylko pracowników i
przedstawicieli agencji rządowych, sądów i innych władz publicznych, ale również spółki będące
własnością publiczną (państwa lub jakiejkolwiek formy samorządu) i prywatnych spółek, które
wykonują funkcje władzy publicznej, lub które w dużej mierze finansowane są z wpływów
podatkowych. Termin “sektor publiczny” obejmuje także osoby zajmujące eksponowane
stanowiska polityczne.
Aby uznać spółkę za należącą do sektora prywatnego, konieczne jest, aby nie miał miejsca istotny
element własności publicznej lub inny interes publiczny w działalności spółki.
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4.4 Gościnność
Wyrażanie gościnności w stosunku do sektora publicznego.
Wyrażenie gościnności w postaci lunchu lub kolacji jest dozwolone pod warunkiem, że wydatki
na nią są uzasadnione i że gościnność nie ma związku z bieżącymi sprawami, takimi jak
zamówienia publiczne lub inne rządowe procesy podejmowania decyzji biznesowych, negocjacji
lub postępowań sądowych. Luksusowe restauracje są niedozwolone. Wino i piwo są dozwolone
w formie dodatku do jedzenia, ale w umiarkowanych ilościach. Alkohole wysokoprocentowe nie
powinny być dozwolone.
Wyrażanie gościnności w stosunku do sektora prywatnego.
Gościnność w postaci lunchu lub kolacji jest dozwolona pod warunkiem, że wydatki na nią są
uzasadnione. Wino, piwo i alkohole wysokoprocentowe są dozwolone w formie dodatku do
jedzenia, ale w umiarkowanych ilościach.
Przyjmowanie gościnności.
Obowiązują te same standardy, co w przypadku oferowania gościnności.

4.5 Prezenty
Ofiarowanie prezentów w sektorze publicznym.
Ofiarowanie jakichkolwiek prezentów jest niedozwolone w ramach sektora publicznego, chyba że
jest jednoznaczne, że ofiarowanie prezentu jest ugruntowane i prawnie dopuszczalne w lokalnej
praktyce danego regionu oraz uzyskano uprzednią pisemną zgodę Wiceprezesa ds. Zarządzania
Ryzykiem, umotywowaną wyjątkowymi okolicznościami.
Ofiarowanie prezentów w sektorze prywatnym.
Rozsądne wydatki biznesowe związane z marketingiem spółki są akceptowane. Na przykład
produkty promocyjne są dopuszczalne, jeżeli są oferowane przy okazji wydarzenia
organizowanego przez spółkę lub wizyty służbowej. Prezenty są dozwolone wyłącznie po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Wiceprezesa ds. Zarządzania Ryzykiem.
Przyjmowanie prezentów.
Pracownicy mogą przyjmować prezenty promocyjne, próbki i zwyczajowe prezenty, takie
jak kwiaty, słodycze i podobne prezenty w umiarkowanych ilościach. Prezent o wartości
przekraczającej 50 EUR może zostać przyjęty wyłącznie za zgodą Wiceprezesa ds. Zarządzania
Ryzykiem.
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Have a safe journey
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4.6 Imprezy firmowe
Imprezy firmowe, takie jak seminaria i kursy organizowane przez lub w których udział biorą osoby
działające w imieniu Saferoad, muszą mieć uzasadniony cel biznesowy.
Zaproszenie na imprezę organizowaną przez Saferoad lub jego przedstawiciela muszą być
opracowane w taki sposób, że właściwy cel biznesowy jest bezsporny. Z zaproszenia powinno
wynikać, że przyjmując zaproszenie odbiorca potwierdza, że udział jest zgodny z obowiązującymi
zasadami korporacyjnymi i został zatwierdzony przez przełożonego. Przyjmowanie zaproszeń
przeznaczonych dla uczestnika oraz współmałżonka lub dodatkowej osoby nie jest dopuszczalne.
Imprezy firmowe z udziałem sektora prywatnego.
Znaczenie biznesowe imprezy musi być proporcjonalnie większe od jej znaczenia rozrywkowego
dla wszystkich osób biorących w niej udział.
Imprezy firmowe z udziałem sektora publicznego.
Element rozrywki powinien być ograniczony do minimum. Impreza powinna mieć znaczenie
biznesowe dla wszystkich uczestniczących stron. Zaproszenia na imprezę nie mogą mieć związku
z bieżącymi sprawami, takimi jak zamówienia publiczne lub inne rządowe procesy podejmowania
decyzji biznesowych, negocjacji lub postępowań sądowych.
Uczestniczenie w imprezach firmowych.
Aby pracownik mógł uczestniczyć w imprezie firmowe,j znaczenie biznesowe imprezy musi być
proporcjonalnie większe od jej znaczenia rozrywkowego dla wszystkich osób biorących w niej
udział. Uprzednia pisemna zgoda Wiceprezesa ds. Zarządzania Ryzykiem musi zostać uzyskana
celem uczynienia wyjątku od którejkolwiek z zasad dotyczących imprez firmowych.
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4.7 Darowizny na cele charytatywne
Wszelkie darowizny na cele charytatywne lub sponsoring, które mają zostać zaoferowane przez
Saferoad, muszą zostać uprzednio pisemnie zatwierdzone przez Wiceprezesa ds. Zarządzania
Ryzykiem i podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Saferoad.

5. Kary
Kary za naruszenie przepisów antykorupcyjnych mogą obejmować grzywny, pozbawienie
wolności, a rozwiązanie sporu z organami władzy może sięgać setek milionów euro lub dolarów.
Przeciwko pracownikom, którzy naruszają przepisy antykorupcyjne lub zakazy przedstawione
w niniejszej instrukcji może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez
Saferoad, włączając możliwość rozwiązania stosunku pracy.
Pracownicy, którzy po konsultacji z wyznaczonymi osobami z Saferoad, odmówią zawarcia
transakcji z powodu obaw dotyczących przepisów antykorupcyjnych, nie spotkają się w żaden
sposób z negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu.
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6. Partnerzy biznesowi
Przepisy antykorupcyjne zabraniają przyjmowania niewłaściwych korzyści, niezależnie od tego czy
wręczane są bezpośrednio, czy pośrednio. W związku z tym ważne jest, aby wszyscy pracownicy
i inne osoby działające w imieniu Saferoad zachowywały dużą staranność i uwagę podczas
interakcji ze stronami trzecimi.
Osoby odpowiedzialne w Saferoad za powoływanie lub zatrudnianie osób trzecich działających
w imieniu Saferoad, takich jak konsultantów i agentów, powinny sporządzić analizę due
diligence oceniający reputację i zachowanie osoby trzeciej w odniesieniu do zasad
antykorupcyjnych. Analiza nie jest wymagana w przypadku osób trzecich działających
niezależnie od Saferoad, takich jak dostawcy.
Analiza due diligence, zgodnie z przyjętą przez Saferoad praktyką, powinna być wykonana przed
nawiązaniem stosunków handlowych, a wszelkie strony trzecie, których to dotyczy powinny
umownie zobowiązać się do przestrzegania obowiązujących przepisów antykorupcyjnych oraz
niniejszej Instrukcji.
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7.

Nakazy i zakazy

NAKAZUJE SIĘ:
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∙∙

Kontaktować się z Wiceprezesem ds. Zarządzania
Ryzykiem jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości co do
dopuszczalności określonej korzyści, takiej jak posiłek,
prezent, udział w wydarzeniu lub podobnej korzyści.

∙∙

Uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wiceprezesa ds.
Zarządzania Ryzykiem przed dokonaniem darowizny na
cele charytatywne lub rozpoczęciem sponsoringu.

∙∙

Zwracać szczególną uwagę na sektor publiczny, w tym
zarówno urzędników państwowych oraz osoby zajmujące
eksponowane stanowiska polityczne, jak również pamiętać
o szczególnych ograniczeniach, które mają zastosowanie.

∙∙

Pamiętać, że niniejsza Instrukcja ma zastosowanie do
każdego, kto działa w imieniu Saferoad, w tym zarządu,
pracowników i partnerów biznesowych.

∙∙

Oceniać ryzyka związane z osobami trzecimi.

∙∙

Ufać swojemu instynktowi. Jeśli istnieje niepewność co do
prawidłowości zachowań lub sytuacji, należy skontaktować
się ze swoim przełożonym lub Wiceprezesem ds.
Zarządzania Ryzykiem.

ZAKAZUJE SIĘ:
∙∙

Oferować, obiecywać lub zezwalać na przekazywanie
pieniędzy lub wartościowych przedmiotów komukolwiek
z zamiarem bezprawnego wpływania na wykonanie
obowiązków zawodowych odbiorcy (lub innej osoby)
lub utrzymania czy uzyskiwania nienależnych korzyści
biznesowych.

∙∙

Przyjmować, obiecywać przyjęcie lub żądać pieniędzy lub
rzeczy wartościowych za wykonywanie swoich obowiązków
służbowych, będąc pracownikiem lub reprezentantem
Saferoad, od podmiotu innego niż Saferoad.

∙∙

Oferowania jakichkolwiek prezentów komukolwiek z sektora
publicznego, chyba że jest jednoznaczne, że ofiarowanie
prezentu jest ugruntowane i prawnie dopuszczalne w
lokalnej praktyce danego regionu oraz uzyskana została
uprzednia pisemna zgoda Wiceprezesa ds. Zarządzania
Ryzykiem, umotywowana wyjątkowymi okolicznościami.

∙∙

Oferować, obiecywać czy zezwalać – ani też przyjmować,
obiecywać przyjęcie lub żądać – ukrytych rabatów, prowizji,
premii lub łapówek.

∙∙

Praktykowania przekupstwa. Pojęcie przekupstwa odnosi się
do małych płatności dokonywanych celem zabezpieczenia
lub przyspieszenia wykonania rutynowych, nie uznaniowych
czynności, które urzędnik sektora publicznego jest
zobowiązany wykonać. W pewnych bardzo ograniczonych
okolicznościach, w niektórych systemach prawnych,
przekupstwo zwolnione jest od działania zagranicznych
przepisów antykorupcyjnych. Saferoad jednak nie stosuje
takiego zwolnienia. Przekupstwo jest więc zabronione.
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8. Raportowanie
Pracownicy, którzy podejrzewają, że w Saferoad doszło do naruszenia przepisów
antykorupcyjnych są zobowiązani do przestrzegania standardowego procesu raportowania lub
procesu raportowania opisanego w Polityce Zgłaszania Nieprawidłowości.

9. Szkolenia
Saferoad zapewnia odpowiednie szkolenia dla wszystkich pracowników. Szkolenia zgodne są z
protokołem ryzyk Saferoad oraz dopasowane odpowiednio do obowiązków danego pracownika.

10. Audyt wewnętrzny
Kierownik działu audytu wewnętrznego odpowiedzialny jest za regularne przeprowadzanie
obiektywnych, kompleksowych audytów Programu Zgodności Korporacyjnej, włączając badanie
przestrzegania polityki antykorupcyjnej, biorąc pod uwagę konkretne obszary działalności
Saferoad, lokalizację geograficzną i zobowiązania wynikające z przepisów prawa.

11. Informacje o wyznaczonych
osobach odpowiedzialnych
Prezes zarządu odpowiedzialny jest za ogólny nadzór i realizację Programu Zgodności
Korporacyjnej. Wiceprezes ds. Zarządzania Ryzykiem odpowiedzialny jest za bieżącą zgodność
działań Saferoad z niniejszą Instrukcją oraz przepisami prawa dotyczącymi antykorupcyjności.
W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub potrzeby dalszej pomocy, prosimy o kontakt na
następujący adres e-mail: compliance@saferoad.com
Dokumenty Powiązane
Niniejszą Instrukcję należy interpretować mając na uwadze następujące dokumenty:
∙∙
∙∙
∙∙

Program Zgodności Korporacyjnej
Kodeks Postępowania
Polityka Zgłaszania Nieprawidłowości.
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