POLITYKA ANTYKORUPCYJNA
§1
Polityka jest skierowana do pracowników, współpracowników oraz kadry zarządzającej .
KEL-MET przestrzega i wspiera zasady działań antykorupcyjnych stosując standardy obiektywnej i
bezstronnej działalności oraz jednakowe traktowanie wszystkich współpracujących podmiotów.
§2

Ilekroć w polityce antykorupcyjnej jest mowa o:
1. Korupcji - rozumie się przez to zgodnie z definicją, zawartą w art. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca
2006r. o Centralnej Bazie Antykorupcyjnej, obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie,
przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej
korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub
przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie
działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej .
2. Pracodawcy - rozumie się przez to KEL-MET Zakład Pracy Chronionej
3. Pracowniku - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z KEL-MET
4. Polityce - rozumie się przez to Politykę antykorupcyjną firmy.
§3
Zasady antykorupcyjne obejmują wszystkich pracowników, partnerów handlowych, dostawców usług i
materiałów z którymi firma współpracuje, niezależnie od ich lokalizacji.
Zasady działań antykorupcyjnych realizowane są poprzez:
1. nie oferowanie i nie wręczanie jakiejkolwiek korzyści finansowej lub rzeczowej.
2.
nie zabieganie o okazje do ofert jakiejkolwiek korzyści finansowej, rzeczowej lub innych
niekonwencjonalnych zachowań zachęcających potencjalnych klientów.
3.
nie przyjmowanie jakiegokolwiek rodzaju korzyści finansowej, rzeczowej lub innej
niematerialnej zachęty, która nie byłaby dozwolona w ramach zwykłego toku działalności.
4.
odmawianie jakiejkolwiek korzyści finansowej, rzeczowej lub innej niematerialnej zachęty w
sposób, który nie pozostawia złudzeń prowadzi do fałszywych oczekiwań
5.
promowanie uczciwości przejrzystego postępowania we wszystkich obszarach prowadzonej
działalności.
§4
1.
Wszelkie naruszenia polityki antykorupcyjnej zgłaszane są do Dyrektora KEL-MET tel.:
693 340 111
2. Każde naruszenie zasad niniejszej Polityki skutkuje podjęciem działań dyscyplinarnych , włącznie
za zwolnieniem Pracownika, który dopuścił się naruszenia.
3.
W przypadku korupcji na równi traktowany jest odnoszący korzyści, dający i przyjmujący.

