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POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEKUPSTWU I KORUPCJI 

 
1. Założenia Polityki 

1.1 Grupa DS Smith nie toleruje żadnej formy korupcji i zobowiązuje się do 

przestrzegania obowiązujących przepisów antykorupcyjnych we wszystkich krajach, 

w których prowadzi działalność. Grupa DS Smith wymaga od swoich pracowników, 

aby zawsze postępowali w sposób uczciwy i rzetelny, i aby chronili zasoby, za które 

są odpowiedzialni.  Grupa DS Smith będzie dokładać wszelkich starań, aby 

możliwości dopuszczenia się korupcji i przekupstwa zostały zredukowane do 

możliwie najniższego poziomu ryzyka.  Niniejszy dokument określa politykę w 

zakresie kontroli rzeczywistych i podejrzewanych przypadków korupcji i przekupstwa 

w Grupie DS Smith oraz procesów, których należy przestrzegać w przypadku 

rzeczywistego lub podejrzewanego wystąpienia korupcji lub przekupstwa. Niniejszą 

Politykę można znaleźć na stronie intranetowej Grupy DS Smith pod adresem: 

http://plexus.dss.dssmithgroup 

1.2 Pracownicy i podmioty zewnętrzne mają obowiązek zgłaszać wszelkie sytuacje, 

które stanowią naruszenie postanowień niniejszej polityki przeciwdziałania 

przekupstwu i korupcji, albo za pośrednictwem infolinii Speak Up, bądź też 

bezpośrednio do Głównego Radcy Prawnego Grupy i Sekretarza Firmy 

(Telefon:  +44 (0) 207 756 1835 albo email: AshCoSec@dssmith.com).   Wszystkie 

zgłaszane przypadki faktycznego lub podejrzewanego Przekupstwa lub Korupcji 

będą niezwłocznie poddawane szczegółowej analizie. 

1.3 Ma Pan/Pani obowiązek bezwzględnego przestrzegania niniejszej Polityki, 

niezależnie od czasu i okoliczności.  Nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie 

traktowane jako kwestia dyscyplinarna i może prowadzić do zwolnienia. 

 

Miles Roberts  
Dyrektor Zarządzający Grupy 

listopad 2011 
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2. Podsumowanie najważniejszych informacji 

Ma Pan/Pani obowiązek dokładnie przeczytać i zapoznać się z wymogami niniejszej 

Polityki. Podsumowanie najważniejszych informacji przedstawiono poniżej: 

• Grupa DS Smith nie toleruje żadnej formy Przekupstwa ani Korupcji. 

• Ani Pan/Pani, ani żaden Podmiot Zewnętrzny działający w imieniu Grupy DS 

Smith, nie może: 

o Wręczać łapówek jakiejkolwiek osobie, w tym Zagranicznym 

Funkcjonariuszom Publicznym ani przyjmować łapówek od 

jakiejkolwiek osoby, w tym od Zagranicznych Funkcjonariuszy 

Publicznych 

o Angażować się w jakąkolwiek formę Przekupstwa lub Korupcji 

o Dokonywać Gratyfikacji 

• Ma Pan/Pani obowiązek zgłaszać wszelkie sytuacje, o których się Pan/Pani 

dowie, a które stanowią naruszenie niniejszej Polityki. 

• Grupa DS Smith może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za „pośrednie” 

płatności dokonane przez Podmiot Zewnętrzny (np. dostawcę, agenta lub 

wykonawcę) w jej imieniu. Współpracując z Podmiotami Zewnętrznymi, należy 

zachować ostrożność i przeprowadzić kompleksową analizę kondycji (due 

diligence) danego podmiotu zewnętrznego w celu zrozumienia ewentualnych 

zagrożeń korupcyjnych. 

• Ma Pan/Pani obowiązek dopilnować, aby takie podmioty zewnętrzne podpisały 

zobowiązanie do przeciwdziałania Przekupstwu i Korupcji.  

• Nie może Pan/Pani dokonywać darowizn na cele polityczne ani charytatywne 

bez zgody Głównego Radcy Prawnego i Sekretarza Firmy. 

• Naruszenie niniejszej Polityki może skutkować podjęciem postępowania 

dyscyplinarnego wobec pracownika, włącznie ze zwolnieniem. 
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• Ma Pan/Pani obowiązek odbyć szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji i 

przekupstwu zorganizowane przez Grupę DS Smith. 

• W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, czy dana sytuacja stanowi 

naruszenie niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z Głównym Radcą Prawnym 

Grupy i Sekretarzem Firmy. 

3. Kogo dotyczy niniejsza Polityka? 

3.1. Niniejsza Polityka Przeciwdziałania Przekupstwu i Korupcji dotyczy wszystkich 

Pracowników i Podmiotów Zewnętrznych Grupy DS Smith. 

3.2. Niniejsza Polityka obejmuje ogół działalności Grupy DS Smith na całym świecie oraz 

wszystkich Pracowników niezależnie od ich lokalizacji geograficznej.  Od 

Pracowników oraz Podmiotów Zewnętrznych wymaga się, aby zapoznali się z 

przepisami prawnymi obowiązującymi w każdej jurysdykcji, w której prowadzą 

działalność biznesową w imieniu Grupy DS Smith. 

4. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce 

Łapówka / Przekupstwo:  

• Proponowanie, obiecywanie lub wręczanie jakichkolwiek korzyści majątkowych 

w celu pozyskania kontaktów biznesowych dla Grupy DS Smith lub korzyści dla 

danej osoby; lub 

• Żądanie lub przyjmowanie korzyści majątkowych jako nagrody za niewłaściwe 

działanie lub jako zachęty do niewłaściwego działania w związku z 

podejmowaniem działalności przez Grupę DS Smith. 

Łapówki mogą obejmować pieniądze, upominki, imprezy sponsorowane, wydatki, 

wzajemne przysługi, darowizny na cele polityczne lub charytatywne, bądź też 

jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie korzyści lub przywileje. 

Korupcja: Oznacza jakiekolwiek nieuczciwe postępowanie.  Może obejmować 

wręczanie lub przyjmowanie łapówek, jak również oszustwa lub działanie w sposób, 

który stawia interesy Pracownika w trakcie jego zatrudnienia w sprzeczności z 

interesami DS Smith. 
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Pracownicy:  Wszyscy pracownicy pełniący obowiązki w imieniu DS Smith, 

niezależnie od tego, czy są zatrudnieni bezpośrednio przez DS Smith. 

Płatności przyspieszające tok sprawy (Gratyfikacje): Płatności wymagane 

przez Zagranicznych Urzędników Państwowych w celu przyspieszenia standardowych 

procedur administracyjnych, jak np.: 

• Przetwarzanie licencji, zezwoleń lub innych dokumentów urzędowych; 

• Przetwarzanie dokumentów rządowych, takich jak: wizy i oświadczenia 

pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy; oraz 

• Świadczenie usług, takich jak ochrona policyjna czy też odbiór i doręczanie 

poczty. 

Zagraniczni Funkcjonariusze Publiczni: Funkcjonariusze jakichkolwiek oddziałów 

administracji państwowej lub urzędów, funkcjonariusze jakiejkolwiek 

międzynarodowej organizacji publicznej (np. Organizacji Narodów Zjednoczonych); 

partie polityczne i przywódcy partii, kandydaci na urzędy publiczne, kadra 

kierownicza i pracownicy spółek państwowych (jak np. lekarze pracujący w 

państwowych szpitalach), jakakolwiek osoba działająca w imieniu tych 

funkcjonariuszy, osoba pełniąca obowiązki ustawodawcze, administracyjne lub 

sądowe. 

Podmiot/y Zewnętrzny/e: Obejmuje/ą agentów, pośredników, konsultantów, 

wykonawców, partnerów joint venture oraz innych przedstawicieli świadczących 

usługi na rzecz DS Smith. 

5. Przeciwdziałanie Przekupstwu i Korupcji 

5.1. Grupa DS Smith (prowadząca swoją działalność za pośrednictwem Pracowników i 

Podmiotów Zewnętrznych) nie będzie, ani bezpośrednio, ani pośrednio, wręczać ani 

przyjmować Łapówek. Nie istnieje ustalony próg pieniężny, który definiuje Łapówkę, 

jednakże sama Łapówka nie musi zostać wręczona lub przyjęta, aby była 

postrzegana jako działanie nieuczciwe, gdyż sama propozycja Łapówki jest 

wystarczająca, aby kwalifikować się jako przestępstwo.  Niniejsza zasada 

obowiązuje zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą.   
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5.2. Grupa DS Smith nie będzie tolerować zaangażowania swoich Pracowników w 

jakąkolwiek formę Korupcji lub Przekupstwa.  Wszystkie zgłoszone przypadki 

rzeczywistej lub podejrzewanej Korupcji lub Przekupstwa będą niezwłocznie i 

szczegółowo analizowane, jak również odpowiednio rozpatrywane.   

5.3. Grupa DS Smith, jej Pracownicy oraz Podmioty Zewnętrzne nie może proponować, 

bezpośrednio ani pośrednio, przyjmować, obiecywać ani wręczać Łapówki 

jakiemukolwiek Zagranicznemu Funkcjonariuszowi Publicznemu z zamiarem 

wywarcia na niego wpływu jako na Zagranicznego Funkcjonariusza Publicznego, 

niezależnie od tego, czy przyjęcie Łapówki przez tego funkcjonariusza stanowi 

przestępstwo w zagranicznej jurysdykcji. 

5.4. Zgodnie z niniejszą Polityką Pracownicy i Podmioty Zewnętrzne mają obowiązek 

zwracać uwagę na sytuacje, w których ich zdaniem dochodzi, może dojść, doszło lub 

mogło dojść do niewłaściwego zachowania ze strony innych Pracowników lub 

Podmiotów Zewnętrznych (włącznie z kontaktami zewnętrznymi Grupy DS Smith).  

Wszystkie sprawy będą rozpatrywane w trybie poufnym i ściśle według warunków 

Ustawy o Ujawnianiu Informacji w Interesie Publicznym (PIDA) z 1998 r., która 

chroni prawnie uzasadnione interesy osobiste pracowników. 

6. Kompleksowa analiza (due diligence) i Podmioty Zewnętrzne 

6.1 Grupa DS Smith może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za „pośrednie” 

płatności dokonane lub oferowane w jej imieniu na rzecz jakiegokolwiek podmiotu 

lub jakiejkolwiek osoby przez Podmiot Zewnętrzny.  Podczas współpracy z 

Podmiotami Zewnętrznymi zasadnicze znaczenie ma przeprowadzenie kompleksowej 

analizy dotychczasowej działalności oraz reputacji danego Podmiotu Zewnętrznego i 

zrozumienie wszelkich ewentualnych zagrożeń korupcyjnych.   

6.2 W opinii Grupy DS Smith przed podjęciem jakichkolwiek kontaktów biznesowych, 

transakcji lub projektów (które, dla uniknięcia wątpliwości, obejmują Podmioty 

Zewnętrzne, joint venture lub przejęcia spółek), kompleksowa analiza oraz ocena 

ryzyka wymagana jest szczególnie w obszarach wskazanych poniżej: 

6.2.1 ocena zagrożeń związanych z oszustwami, Przekupstwem i Korupcją, które 

istnieją w kraju, w którym ma być prowadzona działalność; 
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6.2.2 weryfikacja potencjalnych partnerów biznesowych Podmiotów 

Zewnętrznych; oraz 

6.2.3 weryfikacja proponowanego projektu lub transakcji handlowej w celu 

możliwie jak najdokładniejszego zidentyfikowania ryzyka Korupcji lub 

Przekupstwa. 

6.3 W ramach współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi, przykładowe Sygnały 

Ostrzegawcze, na które należy zwracać szczególną uwagę jako na wskaźniki 

potencjalnego naruszenia przepisów antykorupcyjnych, są następujące:  

6.3.1 Zagraniczny Funkcjonariusz Publiczny poleca Grupie DS Smith wynajęcie 

konkretnego podmiotu zewnętrznego;  

6.3.2 Wynagrodzenie na rzecz Podmiotu Zewnętrznego współpracującego z Grupą 

DS Smith jest bezzasadnie wysokie w porównaniu ze stawkami rynkowymi i 

niepoparte racjonalnym uzasadnieniem; 

6.3.3 Podmiot Zewnętrzny współpracujący z Grupą DS Smith zwraca się z prośbą, 

aby płatności: 

6.3.3.1 zostały wykonane za granicą; 

6.3.3.2 zostały wykonane na rzecz nieznanego podmiotu zewnętrznego; 

6.3.3.3 zostały rozdzielone na wiele rachunków; 

6.3.3.4 zostały przelane na rachunek w kraju innym niż kraj siedziby 

podmiotu zewnętrznego lub agenta, jak również innym niż kraj, 

w którym ma być prowadzona działalność; lub 

proponowane są jakiekolwiek inne, niestandardowe rozwiązania finansowe. 

6.3.4 Podmiot Zewnętrzny, z którym Grupa DS Smith pragnie kontynuować 

współpracę, nie posiada kwalifikacji ani personelu, aby móc świadczyć 

oczekiwane usługi;  
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6.3.5 Podmiot Zewnętrzny w znacznym stopniu polega na kontaktach 

politycznych lub kontaktach z przedstawicielami administracji państwowej 

zamiast na umiejętnościach technicznych lub doświadczeniu; 

6.3.6 Weryfikacja referencji wykazała, że Podmiot Zewnętrzny ma złą reputację, 

bądź też nie jest dobrze znany w swojej branży;  

6.3.7 Podmiot Zewnętrzny, z którym Grupa DS Smith pragnie kontynuować 

współpracę, nie zgadza się z warunkami wymagającymi przestrzegania 

przepisów antykorupcyjnych;  

6.3.8 Kraj, w którym Grupa DS Smith prowadzi, lub chciałaby prowadzić 

działalność, jest obszarem wysokiego zagrożenia korupcją; lub 

6.3.9 Ten sam Podmiot Zewnętrzny jest wielokrotnie wykorzystywany w 

kontaktach handlowych bez jakiegokolwiek uzasadnienia dla jego wyboru. 

6.4 Prosimy pamiętać, że przedstawiona lista nie jest wyczerpująca i że istnieje szereg 

innych sytuacji, które mogą wskazywać na potencjalne naruszenie przepisów 

antykorupcyjnych. 

6.5 W przypadku zidentyfikowania jakichkolwiek Sygnałów Ostrzegawczych o ich 

istnieniu należy niezwłocznie powiadomić Głównego Radcę Prawnego Grupy i 

Sekretarza Firmy, który zadecyduje, jakie kroki należy podjąć. 

6.6 O ile nie uzgodniono inaczej z Głównym Radcą Prawnym Grupy i Sekretarzem Firmy, 

ma Pan/Pani obowiązek dopilnować, aby podmioty zewnętrzne podpisały 

zobowiązania do przeciwdziałania przekupstwu i korupcji w formie przedstawionej w 

załączniku 1. 

7. Płatności przyspieszające tok sprawy (Gratyfikacje) 

7.1 Grupa DS Smith zakazuje wypłacania gratyfikacji. W wielu jurysdykcjach płatności 

takie są prawnie zabronione. 

7.2 W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, czy dokonać płatności, która 

mogłaby stanowić gratyfikację, prosimy o skonsultowanie się z Głównym Radcą 

Prawnym Grupy i Sekretarzem Firmy. 
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8. Ponoszenie wydatków oraz finansowanie imprez sponsorowanych i imprez 

związanych z prowadzoną działalnością 

8.1 Ponoszenie wydatków oraz finansowanie imprez sponsorowanych i imprez 

związanych z prowadzoną działalnością przez Pracowników, Podmioty Zewnętrzne, 

Wykonawców lub jakiekolwiek inne podmioty, musi być zgodne z Polityką dotyczącą 

Upominków i Imprez Sponsorowanych Grupy DS Smith (http://rugweb/plc) .  

8.2 Ponoszenie wydatków oraz finansowanie imprez sponsorowanych i imprez 

związanych z prowadzoną działalnością w imieniu Zagranicznych Funkcjonariuszy 

Publicznych nie może być dokonywane bez uprzedniej zgody następującej osoby: 

[imię i nazwisko/stanowisko], która zdecyduje, czy dane ponoszenie 

wydatków/finansowanie jest dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa.  

Ponoszenie takich wydatków oraz finansowanie imprez sponsorowanych i imprez 

związanych z prowadzoną działalnością może mieć miejsce jedynie w konkretnych 

sytuacjach, jak np. podróże lub zakwaterowanie, związanych z uzasadnioną i 

prowadzoną w dobrej wierze promocją, pokazem lub objaśnianiem produktów lub 

usług, bądź też z wykonywaniem kontraktu zawartego z Zagranicznym 

Funkcjonariuszem Publicznym lub agencją.  

9. Darowizny na cele polityczne i charytatywne 

Wszystkie darowizny na cele polityczne i charytatywne, dokonywane zarówno 

bezpośrednio, jak i pośrednio, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa, muszą być publicznie udostępniane i nie mogą być dokonywane w celu 

wywarcia niewłaściwego wpływu na odbiorcę lub w zamian za jakąkolwiek korzyść 

biznesową. Przed dokonaniem jakiejkolwiek darowizny należy uzyskać zgodę 

Głównego Radcy Prawnego Grupy i Sekretarza Firmy.  

10. Prowadzenie dokumentacji 

10.1 Informacje dotyczące wszystkich płatności dokonywanych lub otrzymywanych przez 

Grupę DS Smith muszą być dokładnie dokumentowane w księgach i rejestrach 

Grupy DS Smith.   

10.2 Wszystkie wydatki i inne transakcje finansowe muszą być autoryzowane przez 

zarząd.   
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10.3 Zabrania się ustanawiania niejawnych lub niezarejestrowanych środków na 

jakikolwiek cel.   

10.4 Środki Grupy DS Smith nie mogą być lokowane na jakichkolwiek kontach osobistych 

lub niekorporacyjnych. 

11. Kary, kroki prawne i działania dyscyplinarne za nieprzestrzeganie 

przepisów antykorupcyjnych 

11.1 Grupa DS Smith bardzo poważnie traktuje Korupcję i Przekupstwo.  Po 

przeprowadzeniu stosownego dochodzenia, we wszystkich przypadkach, w których 

uznane to zostanie za właściwe, Grupa DS Smith podejmie czynności prawne i/lub 

dyscyplinarne.   

Złamanie niniejszej Polityki może skutkować wszczęciem odpowiedniego 

postępowania dyscyplinarnego, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.  W 

przypadku przekazania sprawy na policję Grupa DS Smith będzie w pełni 

współpracować w prowadzonym przez policję śledztwie, które może doprowadzić do 

oskarżenia sprawcy(ów).   
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11.2 Kary za złamanie przepisów antykorupcyjnych obejmują zarówno sankcje cywilne, 

jak i karne, zarówno wobec Grupy DS Smith, jak i osoby, która dopuściła się 

popełnienia przestępstwa.  Możliwe sankcje karne różnią się między jurysdykcjami, 

jednakże obejmują nieograniczone grzywny (które nie będą pokrywane przez Grupę 

DS Smith w imieniu jakiejkolwiek osoby) oraz karę pozbawienia wolności do 

dziesięciu lat. 

12. Szkolenia 

12.1 Wszyscy Pracownicy są zobowiązani do odbywania regularnych szkoleń w celu 

zapewnienia, że są świadomi rodzajów Korupcji i Przekupstwa, jak również zagrożeń 

związanych z angażowaniem się w Działania Korupcyjne i Przekupstwo, znają 

Politykę Przeciwdziałania Przekupstwu i Korupcji Grupy DS Smith i wiedzą, w jaki 

sposób mogą zgłaszać podejrzenie Korupcji i Przekupstwa. 

12.2 Grupa DS Smith zapewni szkolenia wszystkim odpowiednim Pracownikom.  

Obowiązkiem Podmiotów Zewnętrznych jest dopilnowanie, aby miały dostęp do 

odpowiedniego szkolenia.   

13. Przegląd 

13.1 Grupa DS Smith dokona przeglądu niniejszej Polityki i na podstawie tego przeglądu 

oraz wszelkich zmian w obowiązującym prawie, wprowadzi do niej odpowiednie 

zmiany. Pierwszy przegląd niniejszej Polityki przewidywany jest na koniec 2014 

roku. 

14. Pytania i informacje 

14.1 W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dalszych informacji na temat 

jakichkolwiek aspektów niniejszej Polityki należy skontaktować się z: 

14.1.1 Pana/Pani przełożonym; albo 

14.1.2 Głównym Radcą Prawnym Grupy i Sekretarzem Firmy, Matthew Jowettem, 

który został mianowany Dyrektorem ds. Przekupstwa i Korupcji (Bribery & 

Corruption Officer) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za zespół 

zarządzający ds. korupcji i przekupstwa, i który może również wskazać 

Panu/Pani przepisy dotyczące przeciwdziałania korupcji i przekupstwu. 
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15. Najczęściej zadawane pytania  

P: W jaki sposób mogę się dowiedzieć, czy w danym kraju obowiązują 

przepisy antykorupcyjne? 

O: Zawsze należy wychodzić z założenia, że w danym kraju obowiązują przepisy 

antykorupcyjne.  W niektórych krajach prawo przewiduje surowe kary za ich 

łamanie, włącznie z karą śmierci.  Najbardziej znanym zbiorem wytycznych dla 

przedsiębiorstw jest Konwencja o Zwalczaniu Przekupstwa Zagranicznych 

Funkcjonariuszy Publicznych w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych 

(Konwencja o Zwalczaniu Przekupstwa) Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju (OECD).  Sama Konwencja o Zwalczaniu Przekupstwa ustanawia 

standardy kryminalizujące przekupstwo Zagranicznych Funkcjonariuszy 

Publicznych.  Kraje, które przyjęły Konwencję o Zwalczaniu Przekupstwa, 

muszą w dalszej kolejności przyjąć własne ustawodawstwo, kryminalizujące 

przekupstwo Zagranicznych Funkcjonariuszy Publicznych.  Przepisy 

antykorupcyjne obowiązują w wielu krajach, stanach i miastach. Na przykład 

w Wielkiej Brytanii odpowiednie prawo stanowi Ustawa Antykorupcyjna z 2010 

r.  W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących tych przepisów 

prosimy o kontakt z Głównym Radcą Prawnym Grupy i Sekretarzem Firmy. 

P: Gdzie mogę znaleźć informacje na temat poziomu korupcji w danym 

kraju? 

O: Jednym ze źródeł jest Transparency International 

(http://www.transparency.org), organizacja międzynarodowa skupiająca się 

na zwalczaniu korupcji.  Transparency International publikuje co roku Indeks 

Percepcji Korupcji (CPI), który mierzy postrzegany poziom korupcji w różnych 

krajach.   

P: Jeżeli niektóre przepisy antykorupcyjne dopuszczają dokonywanie 

gratyfikacji, dlaczego Grupa DS Smith na nie nie zezwala? 

O: Niemal w każdej jurysdykcji na świecie, w której Grupa DS Smith prowadzi 

swoją działalność, lokalne prawo zabrania wypłacania gratyfikacji. Oprócz 

tego, że jest to nielegalne, oferowanie w sposób nieuczciwy pieniędzy lub 

wartości materialnych w zamian za usługi lub w celu wywarcia wpływu na 
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decyzję, jest nieetyczne i stanowi złą praktykę biznesową.  Takie 

postępowanie nie jest zgodne ze zobowiązaniem Grupy DS Smith do 

prowadzenia działalności w sposób etyczny i uczciwy.   

P: Czy Grupa DS Smith może nadal prowadzić interesy z podmiotami 

państwowymi? 

O: Tak.  Przepisy antykorupcyjne nie uniemożliwiają Grupie DS Smith 

prowadzenia legalnej działalności z podmiotami państwowymi, z rządem ani z 

Zagranicznymi Funkcjonariuszami Publicznymi.  Niemniej jednak, zawsze 

należy mieć na uwadze wszelkie potencjalne sygnały ostrzegawcze lub 

działania wskazujące na korupcję lub przekupstwo.  W przypadku podejrzenia 

lub nabycia wiedzy na temat korupcji lub przekupstwa, ma Pan/Pani 

obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Głównym Radcą Prawnym Grupy i 

Sekretarzem Firmy. 

P: Czy istnieją jeszcze inne wymagania, których powinienem/powinnam 

być świadomy/a, w kontaktach z pracownikami administracji 

brytyjskiej lub Zagranicznymi Funkcjonariuszami Publicznymi? 

O: Tak, istnieje szereg wymagań obowiązujących w kontaktach z pracownikami 

administracji państwowej lub Zagranicznymi Funkcjonariuszami Publicznymi, 

w tym wymagania związane z zakazami dotyczącymi wręczania upominków, 

zapewniania posiłków i/lub organizowania imprez rozrywkowych dla 

pracowników administracji państwowej lub Zagranicznych Funkcjonariuszy 

Publicznych, jak również wymagania dotyczące ograniczeń w zakresie 

darowizn na cele polityczne oraz wymagania dotyczące ujawniania takich 

darowizn.  Przed nawiązaniem kontaktu z pracownikiem administracji 

państwowej lub Zagranicznym Funkcjonariuszem Publicznym należy najpierw 

skontaktować się z Głównym Radcą Prawnym Grupy i Sekretarzem Firmy. 

P: A co w sytuacji, gdy Pracownik zaproponuje łapówkę pracownikowi 

administracji państwowej lub Zagranicznemu Funkcjonariuszowi 

Publicznemu, ale ostatecznie jej nie wręczy?  Czy to wciąż jest 

naruszenie obwiązujących przepisów antykorupcyjnych? 
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O: Tak.  Nawet propozycja wręczenia czegokolwiek pracownikowi administracji 

państwowej lub Zagranicznemu Funkcjonariuszowi Publicznemu w zamian za 

wykorzystanie przez pracownika administracji państwowej lub Zagranicznego 

Funkcjonariusza Publicznego zajmowanego stanowiska w celu wywarcia 

wpływu na podejmowane decyzje – a nie faktyczna łapówka – może stanowić 

złamanie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych.   

P: W zeszłym miesiącu zauważyłem/am dziwnie wyglądające płatności, 

ale po krótkim omówieniu ich z innymi członkami mojej grupy 

zdecydowałem/am się je puścić, bez dalszych pytań.  Czy 

postąpiłem/am niewłaściwie? 

O: Ignorowanie lub niezgłaszanie niepokojących informacji lub sygnałów 

ostrzegawczych w celu ich dalszego zbadania może być postrzegane jako 

„zgoda lub pobłażliwość” i może naruszać przepisy antykorupcyjne.  W 

przypadku nabycia wiedzy na temat wątpliwych płatności lub innych działań 

wzbudzających podejrzenia ma Pan/Pani obowiązek niezwłocznie 

skontaktować się z Głównym Radcą Prawnym Grupy i Sekretarzem Firmy. 
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P:  Jakie są kary za naruszenie ustaw o przeciwdziałaniu przekupstwu i 

korupcji, jak np. brytyjskiej Ustawy Antykorupcyjnej z 2010 roku?  

O:  Naruszenie przepisów antykorupcyjnych może prowadzić do poważnych 

sankcji karnych podejmowanych zarówno wobec poszczególnych osób, jak i 

przedsiębiorstw.   

Zastosowanie mogą mieć również inne kary, jak np. zawieszenie w 

prowadzeniu działalności gospodarczej z pracownikami administracji 

państwowej lub z Zagranicznymi Funkcjonariuszami Publicznymi, zakaz 

udziału w działalności związanej z papierami wartościowymi, wydalenie z 

lokalnej jurysdykcji, a także lokalne sankcje cywilne i karne. 
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Załącznik 

 

Zobowiązanie do Przeciwdziałania Przekupstwu i Korupcji („Zobowiązanie”) 

 
Nazwa firmy: [     ] („Dostawca”) 

 

1. Mając na uwadze dalszą współpracę handlową pomiędzy [Nazwa spółki DS Smith] 
(„DS Smith”) i Dostawcą, Dostawca zapewnia, że zarówno Dostawca, jak i jego 
funkcjonariusze i pracownicy: 

 
• będą przestrzegać wszystkich przepisów antykorupcyjnych obowiązujących 

Dostawcę lub DS Smith (i w tym celu Ustawę Antykorupcyjną z 2010 r. uznaje się 

za obowiązującą, niezależnie od tego, czy jest w mocy i ma zastosowanie wobec 

Dostawcy); oraz 

 
• nie będą, bezpośrednio ani pośrednio, w prywatnych kontaktach biznesowych ani 

w kontaktach z sektorem publicznym, proponować, obiecywać ani wręczać (bądź 
też zgadzać się na proponowanie, obiecywanie lub wręczanie) jakichkolwiek 
korzyści finansowych i niefinansowych w odniesieniu do jakichkolwiek spraw 
stanowiących przedmiot jakiejkolwiek umowy pomiędzy DS Smith i Dostawcą 
(„Umowa”) i/lub w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści dla DS Smith, które 
naruszałyby jakiekolwiek przepisy antykorupcyjne obowiązujące Dostawcę lub DS 
Smith (i w tym celu Ustawę Antykorupcyjną z 2010 r. uznaje się za obowiązującą, 
niezależnie od tego, czy jest w mocy i ma zastosowanie wobec Dostawcy). 

 
2. W przypadku, gdy Dostawca nabędzie wiedzę o naruszeniu lub podejrzewanym 

naruszeniu tego Zobowiązania, Dostawca niezwłocznie powiadomi DS Smith, a DS 
Smith może natychmiast zawiesić funkcjonowanie tej Umowy w drodze pisemnego 
zawiadomienia Dostawcy, w oczekiwaniu na dochodzenie w sprawie naruszenia lub 
podejrzewanego naruszenia.  Dostawca ma obowiązek wspierać DS Smith w 
prowadzeniu takiego dochodzenia, w tym poprzez zapewnienie DS Smith dostępu do 
swojego personelu, dokumentacji i systemów. 

 
3. Jeżeli, w uzasadnionej opinii DS Smith, Dostawca naruszył to Zobowiązanie, DS Smith 

może natychmiast rozwiązać którąkolwiek z umów lub wszystkie umowy pomiędzy DS 
Smith i Dostawcą w drodze pisemnego zawiadomienia Dostawcy. 

 
4. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy, w przypadku konfliktu pomiędzy 

niniejszym Zobowiązaniem a którymkolwiek z postanowień Umowy, moc 
rozstrzygającą ma niniejsze Zobowiązanie. 
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Jeśli dostawca nie podpisze i nie zwróci niniejszego zobowiązania do DS Smith, uznaje się, 
że zaakceptował warunki niniejszego zobowiązania i zgodził się na przestrzeganie tychże. 
 
Przyjęto i uzgodniono na rzecz i w imieniu Dostawcy: 
 
 
Podpis: …………………………………………………………........................................................ 
 
Imię i nazwisko drukowanymi literami: ………………………………………………………............... 
 
Stanowisko: …………………………………………………............................………………............... 
 
Data: ………………………………………………......................................………………….............. 
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Zobowiązanie do Przeciwdziałania Przekupstwu i Korupcji („Zobowiązanie”) 

 
Nazwa firmy: [     ] („Agent”) 

 
1. Mając na uwadze dalszą współpracę biznesową pomiędzy [Nazwa spółki DS Smith] 

(„DS Smith”) i Agentem, Agent zapewnia, że zarówno Agent, jak i jego 

funkcjonariusze i pracownicy: 

 
• będą przestrzegać wszystkich przepisów antykorupcyjnych obowiązujących 

Agenta lub DS Smith (i w tym celu Ustawę Antykorupcyjną z 2010 r. 
uznaje się za obowiązującą, niezależnie od tego, czy jest w mocy i ma 
zastosowanie wobec Agenta); oraz 

 
• nie będą, bezpośrednio ani pośrednio, w prywatnych kontaktach 

biznesowych ani w kontaktach z sektorem publicznym, proponować, 
obiecywać ani wręczać (bądź też zgadzać się na proponowanie, 
obiecywanie lub wręczanie) jakichkolwiek korzyści finansowych i 
niefinansowych w odniesieniu do jakichkolwiek spraw stanowiących 
przedmiot jakiejkolwiek umowy pomiędzy DS Smith i Agentem („Umowa”) 
i/lub w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści dla DS Smith, które 
naruszałyby jakiekolwiek przepisy antykorupcyjne obowiązujące Agenta 
lub DS Smith (i w tym celu Ustawę Antykorupcyjną z 2010 r. uznaje się za 
obowiązującą, niezależnie od tego, czy jest w mocy i ma zastosowanie 
wobec Agenta). 

 
2. W przypadku, gdy Agent nabędzie wiedzę o naruszeniu lub podejrzewanym 

naruszeniu tego Zobowiązania, Agent niezwłocznie powiadomi DS Smith, a DS Smith 
może natychmiast zawiesić funkcjonowanie tej Umowy w drodze pisemnego 
zawiadomienia Agenta, w oczekiwaniu na dochodzenie w sprawie naruszenia lub 
podejrzewanego naruszenia.  Agent ma obowiązek wspierać DS Smith w prowadzeniu 
takiego dochodzenia, w tym poprzez zapewnienie DS Smith dostępu do swojego 
personelu, dokumentacji i systemów. 

 
3. Jeżeli, w uzasadnionej opinii DS Smith, Agent naruszył to Zobowiązanie, DS Smith 

może natychmiast rozwiązać którąkolwiek z umów lub wszystkie umowy pomiędzy DS 
Smith i Agentem w drodze pisemnego zawiadomienia Agenta. 

 
4. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy, w przypadku konfliktu pomiędzy 

niniejszym Zobowiązaniem a którymkolwiek z postanowień Umowy, moc 
rozstrzygającą ma niniejsze Zobowiązanie. 
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Przyjęto i uzgodniono na rzecz i w imieniu Agenta: 
 
 

Podpis: …………………………………….........................................……………………................. 
 
Imię i nazwisko drukowanymi literami: ………………………………………………………................. 
 
Stanowisko: ………………………………………............................…………………………................. 
 
Data: ………………………………………………......................................…………………................ 

 


