
ZASADY SPÓŁKI UNIVERSAL:  PRZYWÓDZTWO I  PRAWOŚĆ

ANTYKORUPCJA
www.universalcorp.com/compliance

P.O. Box 25099
Richmond, Virginia 23260

USA

www.universalcorp.com
E-mail: compliance@universalleaf.com

www.Ethicspoint.com LEG1302 POL

ZAK A Z NIEW ŁAŚCIW YCH PŁATNOŚCI I  NIEUCZCIW EJ 
PR ZEWAGI  

Zakazuje się oferowania, obiecywania lub przekazywania sum pieniężnych lub jakiejkolwiek korzyści majątkowej 
komukolwiek, w tym funkcjonariuszom państwowym, w sposób bezpośredni lub pośredni, w celu uzyskania 
nieuczciwej przewagi.  Dotyczy to podarunków, pokrywania kosztów podróży i wydatków reprezentacyjnych 
dla funkcjonariuszy bez uprzedniej zgody spółki Universal. 

Na przykład nie wolno płacić:

• Funkcjonariuszowi, aby uzyskać  możliwość sprzedaży
• Funkcjonariuszowi, aby wywrzeć wpływ na  ustawodawstwo
• Inspektorowi , by przepuścił przez inspekcję
• Funkcjonariuszowi  urzędu celnego, aby szybciej przygotował dokumentację
• Funkcjonariuszowi, aby wyznaczył  termin inspekcji  przedwysyłkowej 
• Funkcjonariuszowi, aby wystawił zaświadczenie dostarczenia produktu
• Funkcjonariuszowi  urzędu celnego, aby rozpatrzył wniosek o wizę lub pozwolenie na pracę 
• Funkcjonariuszowi, aby  uzyskać certyfikat fitosanitarny 
• Funkcjonariuszowi, aby wpłynąć na wynik inspekcji klasyfikacyjnej
• Jakiemukolwiek funkcjonariuszowi w formie napiwku lub  gratyfikacji za wykonanie pracy

ZAK A Z DOKON Y WANIA NIEW ŁAŚCIW YCH PŁATNOŚCI W 
IMIENIU SPÓŁK I UNIV ERSAL . JEŚLI KTOŚ O TAK IE PŁATNOŚCI 
POPROSI, NALEŻY TO NAM NIEZW ŁOCZNIE ZGŁOSIĆ. 

Spodziewamy się, że:

• Nie będą Państwo podejmowali działań, które naruszałyby zasady postępowania spółki Universal, 
ustawy  FCPA czy praw danego kraju.

• Będą Państwo znali i stosowali się do Kodeksu Postępowania spółki Universal oraz Podręcznika 
Przepisów Antykorupcyjnych.

• Zgłoszą nam, gdyby członkowie kadry, dyrektorzy lub pracownicy byli funkcjonariuszami rządowymi, 
krewnymi funkcjonariusza lub jeśli jakiś funkcjonariusz miałby istotny finansowy udział w Państwa 
organizacji.

• Nie będą Państwo korzystać z podwykonawców, przedstawicieli lub agentów sprzedaży bez uprzedniej  
pisemnej zgody firmy Universal.

• Poinformują nas Państwo bezzwłocznie o wszystkich istotnych zmianach w swojej organizacji, takich 
jak zmiana właściciela lub kierownictwa, które mogą mieć konsekwencje dla przestrzegania zasad 
postępowania.

• Zgłoszą nam, gdyby kiedykolwiek funkcjonariusz państwowy  prosił o płatność  lub  podarunek, 
naruszając zasady firmy Universal.



KODEKS POST ĘPOWANIA I  PODRĘCZNIK PR ZEPISÓW 
AN T Y KORUPC Y JN YCH

Universal szanuje przestrzeganie przepisów 
i prawość. Ważnym elementem naszego 
sukcesu jest właśnie stawianie na prawość. 
Kodeks Postępowania (CoC) i Podręcznik 
Przestrzegania Przepisów Antykorupcyjnych 
(ACM) są naszymi podstawowymi 
dokumentami na temat przestrzegania 
przepisów i etyki i przedstawiają wiele 
aspektów naszej polityki dotyczącej zasad 
postępowania.

USTAWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH O ZAGRANICZNYCH 
PRAKTYKACH KORUPCYJNYCH (FCPA)

“Żadnemu emitentowi, podmiotowi krajowemu  czy osobie, mającej 
powiązania z USA nie wolno stosować nieuczciwych praktyk 
bezpośredniego lub pośredniego (‘z wiedzą’) popierania obietnic, ofert 
lub upoważniania płatności łapówki czy korzyści majątkowych lub 
osobistych zagranicznemu funkcjonariuszowi w celu pozyskania  lub 
utrzymania transakcji biznesowych lub nieuczciwej przewagi”.

Spółka Universal stosuje się do przepisów FCPA i oczekuje tego samego od swoich partnerów biznesowych 
na całym świecie. FCPA ustanawia, że dawanie łapówek lub jakichkolwiek korzyści majątkowych 
funkcjonariuszowi państwowemu w celu pozyskania lub utrzymania transakcji biznesowych lub nieuczciwej 
przewagi jest czynem nielegalnym. Dotyczy to płatności lub podarunków oferowanych przez firmy i ich 
pracowników jak i reprezentujących te firmy osób trzecich.  Program Globalnego Przestrzegania Zasad 
Postępowania Spółki Universal i nasze zasady postępowania pomagają nam przestrzegać przepisów FCPA.  
Dlatego wymagamy, by ich Państwo przestrzegali.

FCPA definiuje “funkcjonariusza” jako: urzędnika lub pracownika rządu innego kraju lub ministerstwa, 
agencji lub instytucji rządowej, publicznej organizacji międzynarodowej czy jakiejkolwiek osoby działającej 
w oficjalnym charakterze lub działającym w imieniu takiego rządu, agencji czy instytucji, czy też dla/lub w 
imieniu jakiejkolwiek takiej publicznej organizacji międzynarodowej.

Więcej informacji na stronie 8 podręcznika ACM.

George Freeman
Przewodniczący, Prezes i Dyrektor Generalny

Firmy Universal Corporation prowadzą interesy od przeszło 100 lat. Przez cały ten czas nasi ludzie we wszystkich 
zakątkach  świata ciężko pracują nad tworzeniem i ochroną najważniejszego atutu naszego biznesu - prawością. 
Korupcja jest dla naszego biznesu i pracowników zagrożeniem i stoi w sprzeczności z naszą kulturą. Powinniśmy 
korupcję potępiać i prowadzić interesy zgodnie z najwyższym standardem etyki zawodowej - dla klientów, 
społeczeństwa, udziałowców i dla nas samych. Ujmując to najprościej: Nie dajemy łapówek.

Stawiamy sobie jak najwyższe wymagania i spodziewamy się tego samego od naszych partnerów biznesowych 
na całym świecie. Obojętnie czy są Państwo dostawcami, sprzedawcami, agentami sprzedaży, spedytorami 
frachtu, brokerami, konsultantami czy innymi pośrednikami, to oczekujemy od Państwa  tych samych wartości 
i zobowiązania do przestrzegania przepisów prawnych.

Bez względu na to, w jakiej części świata prowadzą Państwo interesy i bez względu na rodzaj świadczonych 
firmie Universal usług, oferowanie komukolwiek łapówek, działek lub wszelkiego rodzaju innych niewłaściwych 
płatności nigdy nie jest akceptowalne.

Chcemy, by zobowiązali się Państwo do przestrzegania naszych zasad postępowania. Właściwe postępowanie 
i otwarte, uczciwe relacje z nami pozwolą na zbudowanie solidnych podstaw do stworzenia pozytywnego 
środowiska pracy, sprzyjającego przestrzeganiu zasad a także trwałych i udanych dla obu stron relacji 
biznesowych.

GLOBALN Y PROGR AM PR ZEST R ZEGANIA ZASAD 
POST ĘPOWANIA SPÓŁK I UNIV ERSAL

Globalny Program Przestrzegania Zasad Postępowania 
Spółki Universal ma na celu dopilnowanie, abyśmy 
działali uczciwie, w zgodzie z przyjętymi zasadami 
postępowania. Spółka Universal założyła ogólnie dostępną 
stronę internetową poświęconą zasadom postępowania w 
piętnastu językach.

Więcej informacji na temat zasad postępowania można 
znaleźć pod adresem: www.universalcorp.com/compliance
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