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ZASADY ANTYKORUPCYJNE DLA DOSTAWCÓW, ZLECENIOBIORCÓW realizujących
dostawy, prace oraz świadczących inne usługi na rzecz ZUE S.A. w Krakowie
Klauzula antykorupcyjna
1.
Strony umowy zgodnie oświadczają, że żadna część wynagrodzenia z tytułu
realizacji umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania niezgodnych z
prawem korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze Stron.
2.
Strony oświadczają, że realizowane przez nie prace/dostawy/usługi nie mają
związku z żądaniem, wymaganiem ani przyjmowaniem żadnych podarków, przysług,
atrakcyjnych ofert, ani innych przedmiotów lub zachowań mających znamiona łapówki
bądź przekupstwa
3.
Druga Strona zobowiązuje się poinformować ZUE S.A. o każdym przypadku
nadużyć rozumianych jako każde niezgodne z prawem lub postanowieniami niniejszej
umowy działanie którego celem jest uzyskanie nienależnych korzyści majątkowych,
osobistych lub biznesowych, w szczególności przekupstwo, zmowę przetargową,
wymuszenie, defraudację środków pieniężnych, defraudację zasobów i innych aktywów,
składanie nieprawdziwych oświadczeń, oszukańczą sprawozdawczość finansową,
działanie w sytuacji konfliktu interesów.
Deklaracja w sprawie odrzucenia korupcji
1.
Zawsze postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem, odrzucamy wszelkie
przejawy i rodzaje korupcji.
2.
Uznajemy korupcję za poważny problem społeczny, dla którego nie może być
przyzwolenia i który budzi nasz stanowczy sprzeciw („Polityka zero tolerancji dla
korupcji”).
3.
Wierzymy, że działania korupcyjne mogą prowadzić do powstania szkody bądź
straty w naszych przedsiębiorstwach, prowadzić do naruszenia ich dobrej reputacji,
a przede wszystkim stoją w sprzeczności ze współdzielonymi przez organy,
akcjonariuszy, pracowników i współpracowników wartościami, które stanowią fundament
opartego na solidnych i stabilnych podstawach rozwoju oraz długoterminowego wzrostu
wartości.
4.
Naszym celem jest podjęcie działań zapobiegających w jak najszerszym zakresie
wszelkim przejawom i rodzajom korupcji.
5.
Chcemy to czynić m.in. poprzez podniesienie świadomości na temat zagrożeń
związanych z korupcją, a także poprzez utrzymanie wysokich standardów prawnych
i etycznych, przestrzeganie zasad prawości, obiektywności, odpowiedzialności
i uczciwości oraz przeciwdziałanie zachowaniom nieetycznym.
6.
W szczególności podejmujemy środki organizacyjne, kadrowe i techniczne mające
na celu przeciwdziałanie przypadkom dokonywania przestępstw przez osoby działające
w naszym imieniu lub na naszą rzecz oraz przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia
sprzyjającego przypadkom popełnienia takich przestępstw, w szczególności zaś
przestępstw określonych w art. 229, 230, 230a, 296a §2-4, 299 i 305 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny.
7.
Opracowujemy, wdrażamy i stosujemy wewnętrzne procedury informowania
właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych oraz wewnętrzne
procedury postępowania w sprawie zgłoszenia naruszeń.
8.
Nie dopuszczamy do tworzenia mechanizmów służących finansowaniu kosztów
niezgodnego z prawem udzielania korzyści majątkowych i osobistych, w tym
z wykorzystaniem majątku przedsiębiorstwa.
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9.
Zapoznajemy zatrudniane przez nas osoby z zasadami odpowiedzialności karnej
za przestępstwa korupcyjne.
10.
Zobowiązujemy wszystkich pracowników, począwszy od kadry zarządzającej, do
propagowania i stosowania w praktyce zasad wyrażonych w niniejszej klauzuli
antykorupcyjnej, a także do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach
antykorupcyjnych.
11.
Deklarujemy, że naruszenia zasad wyrażonych w niniejszej klauzuli
antykorupcyjnej nie będą tolerowane, a osoby które się tego dopuszczą muszą się liczyć
z negatywnymi konsekwencjami.
12.
Strony mają świadomość, że sankcje ustalone w wyniku naruszenia klauzuli
antykorupcyjnej nie wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji
karnych, cywilnych, dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez prawo.
Zobowiązanie do przeciwdziałania korupcji
Mając na uwadze deklarację w sprawie odrzucenia korupcji, zobowiązujemy się do
przestrzegania w ramach działań zawodowych, w szczególności następujących zasad:
1.
przestrzegania postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej;
2.
niepodejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w oparciu o działania korupcyjne;
3.
przestrzegania zakazu żądania, wymagania lub przyjmowania w związku
z realizacją działań zawodowych jakichkolwiek podarunków, przysług, atrakcyjnych ofert
lub innych przedmiotów lub zachowań noszących znamiona łapówki lub przekupstwa;
4.
powstrzymania się od zawierania nieformalnych, niejawnych umów
z przedstawicielami innych podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego, jakie mogłyby naruszać uczciwą konkurencję;
5.
powstrzymania się od przyjmowania i oferowania jakichkolwiek korzyści
majątkowych i osobistych przedstawicielom zamawiającego, organom kontroli, nadzoru
oraz innym podmiotom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego;
6.
powstrzymania się od budowania przewagi konkurencyjnej przy pomocy
informacji lub zasobów, których wykorzystanie wymagałoby wejścia w ich posiadanie w
sposób niezgodny z prawem;
7.
zapobiegania sytuacjom konfliktu interesów, polegającego na angażowaniu się
w sposób niezgodny z prawem w przygotowanie dokumentacji dotyczącej przetargu
przed jego ogłoszeniem;
8.
udzielaniu, na zasadach określonych w wiążących nas umowach
i z poszanowaniem ich postanowień dotyczących sposobu komunikacji i poufności,
w najlepszej wierze rzetelnych informacji o stanie realizacji zamówienia publicznego, na
prośbę zamawiającego oraz zainteresowanych organizacji społecznych;
9.
ochrony sygnalistów;
10.
zobowiązujemy się, że dostarczymy, na każde pisemne żądanie drugiej strony,
pisemne oświadczenia, że realizowane przez na prace, dostawy lub usługi nie mają
związku z żądaniem, wymaganiem ani przyjmowaniem żadnych podarków, przysług,
atrakcyjnych ofert ani innych przedmiotów lub zachowań noszących znamiona łapówki
lub przekupstwa;
Standardy postępowania ZUE S.A. wobec osób zgłaszających naruszenia w związku z
realizowanymi kontraktami
1.
ZUE S.A. powołało Doradcę odpowiadającego za przyjmowanie zgłoszeń
o propozycjach korupcyjnych a także innego rodzaju naruszeniach lub nadużyciach
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w związku z realizowanymi przez ZUE S.A. kontraktami;
2.
Doradca podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki;
3.
ZUE S.A. udostępnia na stronie internetowej Spółki anonimowy kanał komunikacji,
tj. formularz do zgłoszeń dotyczących Polityki Zarządzania Etycznego:
https://www.grupazue.pl/kontakt/formularz. Z Doradcą można komunikować się
dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej: etyka@zue.krakow.pl;
4.
ZUE S.A. nie będzie podejmować żadnych działań mogących prowadzić do
ustalenia tożsamości osób dokonujących zgłoszeń anonimowo, z zastrzeżeniem
możliwości podjęcia przez ZUE S.A. próby zachęcenia takich osób do ujawnienia swojej
tożsamości, celem uzyskania szczegółowych informacji na temat zgłoszonego
naruszenia;
5.
ZUE S.A. zapewnia ochronę tożsamości osób zamierzających zgłosić naruszenia,
sygnalistów, jak i osób będących ofiarami, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów
prawa, które mogą nakładać na ZUE S.A. obowiązek udostępnienia informacji
uprawnionym organom państwa oraz z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy zgłoszenie
naruszenia nosi znamiona przestępstwa i ZUE S.A. podejmie kroki zmierzające do
zawiadomienia o przestępstwie organów ścigania, wówczas informacja o tożsamości
sygnalisty zostanie przekazana organom ścigania;
6.
ZUE S.A. nie podejmuje działań odwetowych wobec osób zamierzających zgłosić
naruszenia, sygnalistów, osób, które same nie zgłosiły naruszenia, ale przyczyniły się do
jego ujawnienia, jak również osób będących ofiarą naruszenia.

