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01.

WPROWADZENIE

W obecnym zakresie relacji biznesowych wymagane
jest od jednostek, aby odgrywały one proaktywną
rolę w obronie konkurencyjności, uczciwości i
przejrzystości, w celu tworzenia solidnych struktur
jakie sprzyjać będą rozwojowi przedsiębiorstw.

Dla firmy CONTENUR działającej w ponad dziesięciu
państwach na całym świecie, kluczowe jest ustalenie
wytycznych mających zastosowanie dla wszystkich
spółek grupy, które w jasny sposób określą granicę
pomiędzy dopuszczalnym praktykami i zwyczajami
na poziomie korporacyjnym a niedozwolonymi
praktykami, dla których nie ma miejsca w grupie.
Idąc dalej w tym samym kierunku, firma
CONTENUR opracowała program zainspirowany na
głównych międzynarodowych punktach odniesienia
dot. przeciwdziałaniu korupcji.
Oprócz przestrzegania przepisów, celem
firmy CONTENUR jest utworzenie podstaw do
utrzymywania relacji handlowych na zasadzie
uczciwości etycznej i moralnej, chroniąc interesy
grupy oraz propagując etyczną kulturę biznesu.

02.
ZASIĘG

Polityka antykorupcyjna powinna być przestrzegana
przez cały personel świadczący usługi na rzecz
firmy CONTENUR na którymkolwiek z terytoriów,
na jakim grupa jest obecna i niezależnie od jego
pozycji w hierarchii (zwany dalej personelem lub
pracownikiem/ami).

03.

ZASADY KIERUJĄCE
ZACHOWANIEM W
ŚRODOWISKU PRACY

W trakcie prowadzenia swojej działalności
firma CONTENUR jest silnie zaangażowana
w poszukiwanie zawodowej doskonałości na
poziomie wewnętrznym. Dlatego, wszystkie relacje
jakie zostaną nawiązane podczas wykonywania
pracy będą się kierowały poszanowaniem
obowiązujących przepisów, profesjonalizmem,
uczciwością i samokontrolą:

·

Poszanowanie obowiązujących przepisów
obejmuje wypełnianie ustanowionych praw,
procedur i protokołów zarówno wewnętrznych
jak i zewnętrznych.

·

Profesjonalizm to staranne,
odpowiedzialne, skuteczne działanie,
nastawione na dobrą jakość.

·

Uczciwość to szczere, rzetelne, prawe i
bezstronne działanie, wpierające interesy firmy
CONTENUR, jej zasady oraz wartości podane w
wewnętrznych przepisach.
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Biorąc to pod uwagę Grupa CONTENUR (również
zwana dalej „grupą” lub „CONTENUR”) opracowała
niniejszą Politykę antykorupcyjną, która podkreśla
jej zaangażowanie w walce z korupcją we wszystkich
jej formach.

Samokontrola podczas działań i podejmowania
decyzji powinna polegać na tym, że jakakolwiek
czynność jaka będzie wykonywana opierać się
będzie na czterech podstawowych założeniach:
że to działanie będzie etycznie akceptowalne;
że będzie prawomocne;
że będzie pożądane dla firmy CONTENUR;
oraz że jest się gotowym ponieść za nie
odpowiedzialność.

04.

Niniejsza polityka stanowi kamień węgielny wokół
którego utworzony zostaje zakres regulujący
program antykorupcyjny, a która zawiera
podstawowe aspekty o obowiązkowym jej
przestrzeganiu przez cały personel grupy.

OPIS OTOCZENIA
KONTROLI
ANTYKORUPCYJNEJ

4.1. | Przybliżenie zagrożeń zw. z
korupcją firmy CONTENUR
Poniższy schemat pokazuje zagrożenia, na
jakie jest wystawiona firma CONTENUR pod
względem korupcji.
Główne zagrożenia zw. z korupcją
w firmie CONTENUR

Wymuszenia
Zewnętrzne
Wymuszenia
Ekonomiczne
Wewnętrzne
Wymuszenia
Ekonomiczne

W tym właśnie kontekście firma CONTENUR
opracowała program antykorupcyjny (również
zwany dalej ABAC), aby jej relacje handlowe
prowadzone były na zasadach uczciwości
etycznej i moralnej, chroniąc interesy grupy
i propagując etyczną kulturę biznesu oraz
zapobiegając lub minimalizując możliwość, aby
personel wykonywał powierzone mu funkcje
w nieodpowiedni sposób bądź pobudzany
nielegalnymi interesami.

Ékonomiczne

Jednocześnie, jest przejawem polityki zerowej
tolerancji wobec jakiegokolwiek zachowania,
jakie może zmaterializować się w formie korupcji.
Pod tym względem dojrzałość firmy CONTENUR
jako organizacji i jej przyszły rozwój są ściśle
powiązanie z przyjęciem solidnych wartości
korporacyjnych, które umożliwią stawianie czoła
różnym przejawom korupcji jakie mogą się
pojawić w grupie.
Dlatego, firma CONTENUR nie przystąpi do
wykonywania działań biznesowych ze stronami
trzecimi, jeżeli uzna, że występuje ryzyko
pogwałcenia praw mających zastosowanie w
kwestii przeciwdziałania korupcji lub zakazów
ustanowionych w niniejszej polityce.

Konflikt
interesów i
płatna
protekcja

POLITYKA
ANTYKORUPCYJNA

Zewnętrzny konflikt
interesów
Wewnętrzny konflikt
interesów
Płatna protekcja

Dokonywane w sposób
bezpośredni

Dokonywane w sposób
bezpośredni

Dokonywane w sposób
pośredni

Łapownictwo

Łapownictwo

Dokonywane w sposób
pośredni

w środowisku
prywatnym

urzędnika

Korzyść majątkowa

publicznego
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·

WYMUSZENIE
Pracownicy firmy CONTENUR unikać będą
użycia jakiejkolwiek formy przemocy lub
zastraszania w stosunku do osoby trzeciej, aby
ta wykonała czyn nastawiony na uzyskanie
niedozwolonej korzyści, jak uzyskanie kontraktu,
licencji lub zezwoleń. Jakiekolwiek zachowanie
odpowiadające temu wzorcowi będzie
uznawane za wymuszenie. W tym celu personel
CONTENUR zobowiązują się do zachowania
pełnego szacunku we wszystkich relacjach.
KONFLIKT INTERESÓW I PŁATNA PROTEKCJA
Personel CONTENUR powinien unikać
podejmowania niepożądanej decyzji w wyniku
zbieżności interesów osobistych z zawodowymi,
co może pociągnąć za sobą ryzyko wyrządzenia
szkód firmie CONTENUR (zarówno z punktu
widzenia prawnego jak i z punktu widzenia
ekonomicznego). Ta sytuacja otrzymuje nazwę
konfliktu interesów.
Wystąpienie konfliktu interesów nie zawsze
idzie w parze z korupcyjnym zachowaniem, lecz
wymaga, aby w przypadku każdej sytuacji, w której
pracownik firmy CONTENUR powinien podjąć
decyzję, która może być zagrożona z uwagi na
interes osobisty, wspomniana okoliczność została
podana do wiadomości stosownych kierowników
w celu podjęcia odpowiednich środków, jeżeli uzna
się to za właściwe.
W podobny sposób oczekuje się od pracowników
etycznego zachowania i zgodnego z
ustawodawstwem oraz wewnętrznymi przepisami
ustalonymi dla kontaktów z urzędnikami
publicznymi, w taki sposób, że nie będą miały
znaczenia oraz nie będą występować sytuacje
uprzywilejowania w stosunku do nich samych,
a które dostarczą im jakiejś nienależnej lub
nielegalnej korzyści, powodując płatną protekcję.

ŁAPOWNICTWO
Zabrania się udzielać, przyrzekać, domagać
się lub przyjmować niedozwolonych zysków,
bezpośrednio lub za pośrednictwem innej osoby,
które będą miały za przedmiot uzyskanie korzyści
obecnie lub w przyszłości dla firmy CONTENUR,
siebie samego lub osoby trzeciej; gdyż jest to
uznawane za łapownictwo. Jakikolwiek czyn, który
odpowiada tym cechom jest wyraźnie zabroniony
i obejmuje zwykłą propozycję lub obietnicę
jakiegokolwiek zysku, niezależnie czy dojdzie do
ich zrealizowania.
Personel CONTENUR, osobiście (łapówka
bezpośrednia) lub za pośrednictwem osoby
trzeciej działającej w imieniu grupy (łapówka
pośrednia) w żadnym wypadku nie będzie
przyrzekał, oferował lub wręczał jakiegokolwiek
nienależnego zysku lub niezasłużonej korzyści
pracownikowi firmy prywatnej (łapownictwo
w środowisku prywatnym) ani pracownikowi
pełniącemu służbę w administracji publicznej
(łapownictwo urzędnika publicznego) w celu
uzyskania niedozwolonej korzyści na rzecz firmy
CONTENUR. A konkretniej zabronione będzie
realizowanie jakiegokolwiek z następujących
zachowań przez pracowników:

·

Zatrudnienie protegowanego kandydata
do pracy w firmie CONTENUR lub
zakontraktowanie dostawcy w celu
uzyskania jakiejkolwiek korzyści lub zysku
niedozwolonego lub nienależnego, bądź w
zamian za już uzyskany niedozwolony lub
nienależny zysk.

·

Dokonywanie płatności urzędnikom
publicznym lub jakiemukolwiek
pracownikowi firmy prywatnej, w sposób
bezpośredni lub potajemnie w celu
uzyskania jakiejkolwiek korzyści lub zysku
niedozwolonego lub nienależnego, bądź
w zamian za już uzyskany niedozwolony
lub nienależny zysk.

·

Upominki, zaproszenia na imprezy
(szkoleniowe, sportowe, itp.), donacje,
sponsoring lub jakiekolwiek osobiste
uprzejmości w celu uzyskania jakiejkolwiek
korzyści lub zysku niedozwolonego lub
nienależnego, bądź w zamian za już uzyskany
niedozwolony lub nienależny zysk.

W żadnym wypadku personel CONTENUR nie
będzie wręczał pieniędzy lub wartościowych
przedmiotów przeznaczonych do ułatwienia
lub usprawnienia formalności lub procedur
jakiejkolwiek instytucji lub administracji publicznej
(zapłata za ułatwienie), za wyjątkiem wystąpienia
zagrożenia dla jego nienaruszalności fizycznej. W
tym wypadku możliwie jak najszybciej powiadomi
o tej okoliczności stosownych kierowników.
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W dalszej części przedstawiono definicje działań,
które mogą zostać rozumiane jako korupcyjne
zachowania, a zatem nie są dopuszczalne w
grupie. Firma CONTENUR wyróżnia następujące
zagrożenia: wymuszenie, konflikt interesów, płatną
protekcję i łapownictwo.

Pracownicy firmy CONTENUR natychmiast
zaniechają jakichkolwiek relacji handlowych lub
okazji do biznesu, która będzie uzależniona od
wykonania ww. zachowań i od razu powiadomią
stosownego kierownika oraz Komisję ds.
Wypełniania Programu Antykorupcyjnego (zwaną
dalej „Komisją ds. Zgodności” lub „Organem
Nadzorującym ABAC”) za pośrednictwem
Kierownika ds. Wypełniania Programu
Antykorupcyjnego (zwanego dalej „Kierownikiem
ds. Zgodności” lub „Zarządcą ABAC”).
Również należy zgłaszać sytuacje, w których
pracownik grupy otrzymał ofertę ze strony osoby
trzeciej niezgodnej z prawem  korzyści w zamian za
wykonanie niekorzystnego dla grupy CONTENUR
działania lub zaniechania takiego działania.

4.2. | Określenie polityk
korporacyjnych zawartych w
programie antykorupcyjnym
W celu ustalenia konkretnych protokołów
działania dla stawiania czoła tym zagrożeniom
zostały opracowane niniejsze polityki, procedury i
instrukcje, które są obowiązkowe do wypełnienia
przez wszystkich pracowników grupy:

·

Niniejsza polityka (Polityka antykorupcyjna)
to wewnętrzna norma przeznaczona do

dostarczenia wytycznych do profesjonalnego
zachowania w walce z korupcją.

·

Instrukcja dot. programu antykorupcyjnego:
Wewnętrzny przewodnik zawierający opis
modelu wewnętrznej kontroli wdrożonej w
firmie CONTENUR dla walki z korupcją.

·

Polityka dot. kontaktów z urzędnikami
państwowymi: Wewnętrzna procedura
działania w celu zagwarantowania
właściwego zachowania w kontaktach z
administracją publiczną.

·

Polityka i przewodnik dot. postępowania z
osobami trzecimi: Wewnętrzna procedura
dla przeprowadzenia analizy ryzyka osób
lub organizacji obcych grupie, z którymi
firma CONTENUR utrzymuje relacje pod
względem zawodowym.

·

Polityka dot. konfliktu interesów: Wewnętrzna
procedura, która zawiera analizę bezstronności
personelu CONTENUR i procedurę działania w
przypadku zbieżności interesów prywatnych z
interesami korporacyjnymi.

·

Polityka dot. kanału zgłoszeniowego:
Wewnętrzna procedura obejmująca działanie
kanału zgłoszeniowego i protokołu do
przestrzegania w przypadku posiadania wiedzy
lub podejrzenia niedozwolonego czynu w
firmie CONTENUR.

·

Polityka dot. sponsoringu i dotacji:
Wewnętrzna procedura dla wniesienia udziałów
osobom trzecim pochodzących z aktywów
firmy CONTENUR.
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Jednocześnie, zabrania się pracownikom
grupy domagać się lub przyjmować jakiegoś
rodzaju korzyści lub gratyfikacji jako zachęty lub
rekompensaty za wykonanie określonego działania
lub zaniechania działania, niedozwolonego lub
nienależnego podczas wykonywania ich funkcji.

Polityka dot. upominków, zaproszeń i
osobistych korzyści: Wewnętrzna procedura
w celu otrzymywania osobistych korzyści w
środowisku handlowym.

·

Polityka dot. kosztów reprezentacji:
Wewnętrzna procedura dla uzasadnienia kosztów
personelu firmy CONTENUR, kiedy powstały one
w trakcie wykonywania jego funkcji.

·

Polityka dot. selekcji personelu: Wewnętrzna
procedura w celu zagwarantowania, że
zatrudnianie pracowników grupy wykonywane
jest na zasadach bezstronności i przejrzystości.

·

Polityka dla ustalenia premii: Wewnętrzna
procedura dla zmaksymalizowania przejrzystości
i bezstronności podczas procesu oceny
wypełniania celów tych pracowników, którzy
mają prawo do zmiennego wynagrodzenia.

Ponadto, program antykorupcyjny opisuje inne
polityki i procedury grupy, takie jak na przykład:
procedura zakupu i zakontraktowania, wzór
pełnomocnictw i upoważnień, polityka zatrudniania,
wzory personelu kierowniczego oraz procedura
wniosku o pomoc i zapomogi.

05.

REJESTRY KSIĘGOWE

Firma CONTENUR powinna utrzymywać właściwe
wewnętrze systemy kontroli księgowej zgodne z
przepisami. Będą rejestrowane i odzwierciedlane
wszystkie transakcje w sposób prawdziwy,
precyzyjny i zachowując wystarczające szczegóły w
jej księgach i rejestrach księgowych, w taki sposób,
że nie będą zawierały zapisów lub fałszywych bądź
kłamliwych oświadczeń, takich na odnotowanie
wydatku na upominki lub zaproszenie jak coś
innego, niż ich prawdziwy charakter.
W tym celu, oprócz przepisów księgowych
jakie mają zastosowanie firma CONTENUR
opracowała konkretne polityki, przeznaczone do
uregulowania wydatków najbardziej podatnych
na ryzyko korupcji, aby były one analizowane oraz
odpowiadały dopuszczalnym wydatkom zgodnie z
obowiązującym prawem pracy.
Nigdy nie powinny być umyślnie rejestrowane
transakcje w sposób mylny pod względem kont
księgowych, projektów lub okresu księgowego.
Będzie przechowywana i nadzorowana ścisła,
właściwa i zachowująca wystarczające szczegóły
dokumentacja w celu potwierdzenia wszystkich
transakcji.

06.

ORGAN NADZORUJĄCY
I POWIADOMIENIA

Przypada Komisji ds. Zgodności/Kierownikowi
ds. Zgodności interpretacja i wprowadzanie
polityk, proceder i instrukcji jakie tworzą program
antykorupcyjny do otoczenia kontrolującego
grupę. Kryteria ich interpretacji są wiążące dla
całego personelu CONTENUR.
Jakąkolwiek wątpliwość jaka może pojawić się u
pracowników grupy na temat interpretacji ww.
polityk, procedur i instrukcji należy skonsultować z
Kierownikiem ds. Zgodności.
W przypadku podejrzenia lub posiadania wiedzy
odnośnie praktyki, która sprzeciwiać się będzie
postanowieniom z tych polityk, procedur i
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·

Pracownicy Grupy CONTENUR mają obowiązek
informowania za pośrednictwem kanału
zgłoszeniowego (compliance@CONTENUR.com),
tradycyjną pocztą (do Kierownika ds. Zgodności
- Odpowiedzialnego za zgodność, na następujący
adres: c/ Torneros 3, 28906 Getafe, Madryt,
Hiszpania) lub jakimkolwiek innym kanałem, przez
bezpośredniego przełożonego w hierarchii lub
dział kadr, o posiadaniu wiedzy lub podejrzeniu
jakiegokolwiek niewypełnienia polityk, procedur i
instrukcji wewnątrz firmy CONTENUR.
Firma CONTENUR gwarantuje zarówno poufność
powiadomień, jak i brak jakichkolwiek represji
wobec pracowników, którzy wystąpią jako osoby
informujące w dobrej wierze.

07.

ODPOWIEDZIALNE
OŚWIADCZENIE DOT.
PRZECIWDZIAŁANIU
KORUPCJI

Niniejsza polityka jest obowiązkowa do
wypełnienia przez wszystkich menadżerów
i pracowników grupy, powinni oni
współpracować w tym zakresie we wszystkim,
czego się będzie od nich wymagać.
Firma CONTENUR gwarantuje, że dostarczy
stosownego przeszkolenia, w zależności
od odpowiedzialności, menadżerom i
pracownikom w celu zapoznania się z tą
polityką oraz środkami wdrożonymi w grupie
dla walki z korupcją.  
Wszyscy pracownicy jacy będą świadczyć
usługi na rzecz firmy CONTENUR, powinni
podpisać oświadczenie dot. przeciwdziałaniu
korupcji (ZAŁĄCZNIK I. OŚWIADCZENIE DOT.
PRZECIWDZIAŁANIU KORUPCJI), w którym
stwierdza się zobowiązanie prowadzenia
działalności zgodnie z zasadami jakie są
ustalone w niniejszej polityce.

W ten sam sposób, kiedy wewnętrzne procedury
CONTENUR będą tego wymagać lub kiedy uzna
się to za konieczne, firma CONTENUR zażąda od
stron trzecich, aby przyłączyły się one do niniejszej
Polityki antykorupcyjnej. Będzie to obowiązkowe
w przypadku stron trzecich których tkwiące
ryzyko będzie wysokie (zobacz ZAŁĄCZNIK II
– OŚWIADCZENIE DOT. PRZECIWDZIAŁANIU
KORUPCJI STRON TRZECICH).
Wspomniane oświadczenie zostanie
zarchiwizowane wraz z pozostałą dokumentacją
pracownika przez odpowiedniego kierownika
działu kadr lub administracji.

08.

TRYB DYSCYPLINARNY

Cały personel CONTENUR jest odpowiedzialny za
ścisłe przestrzeganie polityk, procedur i instrukcji
do przeciwdziałania korupcji wewnątrz grupy i
należy do obowiązków menadżerów wyjaśnienie
ich i zaznajomienie z nimi współpracowników oraz
nadzorowanie ich wypełnienia.
Pogwałcenie postanowień z polityk, procedur i
instrukcji do przeciwdziałania korupcji wewnątrz
firmy CONTENUR będzie uznawane za naruszenie
podlegające działaniu dyscyplinarnemu
jakie określi Komisja ds. Zgodności  po
przeprowadzeniu odpowiedniej analizy oraz
zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy. Za
jakąkolwiek formę korupcji grożą wyższe sankcje
niż za nieprzestrzeganie działań formalnych.

09.

WEJŚCIE W ŻYCIE I
AKTUALIZACJE

Niniejsza polityka wejdzie w życie począwszy od
momentu przyjęcia jej przez organ administracyjny,
który musi zatwierdzić wszelkie dostosowania lub
poprawki jakie zostaną w niej wykonane.
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instrukcji wewnątrz firmy CONTENUR, Kierownik
ds. Zgodności będzie mógł wszcząć dochodzenie
tych zdarzeń. Po jego zakończeniu poinformuje on
Komisję ds. Zgodności, która zadecyduje w danym
wypadku o właściwych środkach dyscyplinarnych
zgodnie z systemem pracy mającym zastosowanie.

ZAŁĄCZNIK I.

OŚWIADCZENIE DOT.
PRZECIWDZIAŁANIU
KORUPCJI
Otrzymałem/am, przeczytałem/am i zrozumiałem/am Politykę antykorupcyjną firmy  CONTENUR.
Jednocześnie, zobowiązuję się do zachowywania zgodnie z politykami, praktykami i normami w
niej ustalonymi oraz do poinformowania w przypadku posiadania wiedzy lub podejrzenia na temat
jakiegokolwiek niewypełnienia postanowień z niniejszej polityki za pośrednictwem kanału zgłoszeniowego.  
TAK NIE

·

Imię i nazwisko oraz stanowisko:

·

Data:

·

Podpis:

Dane kontaktowe:
Telefon:

·

E-mail:
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·

ZAŁĄCZNIK II.

OŚWIADCZENIE DOT.
PRZECIWDZIAŁANIU
KORUPCJI STRON TRZECICH
Otrzymałem/am, przeczytałem/am i zrozumiałem/am Politykę antykorupcyjną firmy CONTENUR.
Na podstawie jej postanowień zobowiązuję się odrzucić jakąkolwiek formę korupcji podczas wykonywania
moich funkcji. TAK NIE
Jestem świadomy/a, że w obliczu wystąpienia jakiegokolwiek zachowania, które przeciwstawiać się będzie
polityce zerowej tolerancji grupy, firma Contenur zaniecha wszelkich relacji i podejmie czynności jakie w
danym przypadku uzna za stosowne.
Imię i nazwisko:

·

Data:

·

Podpis:
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·

