
 
 

 

 

 

 

 

 

Universal stosuje politykę zabraniającą kadrom, dyrektorom, pracownikom, przedstawicielom 

handlowym Universal oraz stowarzyszonych z nią spółek świadomego dostarczania tytoniu 

jakiemukowiek podmiotowi lub osobie zajmującej się produkcją, dystrybucją lub sprzedażą 

podrobionych wyrobów tytoniowych.  Wobec każdego, kto narusza zasady tej polityki lub 

świadomie upoważnia, czy akceptuje łamanie tych zasad przez innych zastosowane będą surowe 

kary dyscyplinarne.  

 

Społeczeństwo i branża tytoniowa coraz częściej dowiaduje się o nielegalnej produkcji, dystrybucji i 

sprzedaży podrobionych konsumpcyjnych wyrobów tytoniowych a w szczególności papierosów. 

„Podrobione wyroby tytoniowe” są wyrobami tytoniowymi sprzedawanymi ze znakiem towarowym 

lub wzorem graficznym innej osoby czy firmy w celu oszukania klientów co do jakości i pochodzenia 

produktu.   

 

W świetle różnych przepisów prawa cywilnego i karnego świadome ułatwianie lub branie udziału  w 

wytwarzaniu czy dostarczaniu podrabianych wyrobów jest nielegalne. Handlując liśćmi tytoniu, 

Universal nie sprzedaje wprawdzie konsumpcyjnych wyrobów tytoniowych, lecz podrabianie tych 

wyrobów jest dla nas stratą z uwagi na to, że prowadzimy interesy z firmami, których renomowane 

marki tytoniowe stanowią główny obiekt podrabiania.  

 

Popierając  politykę walki z podrabianiem wyrobów, Universal wprowadził procedurę mającą na celu 

sprawdzanie, czy nasi klienci nie zajmują się handlem podróbek i czy nasi przedstawiciele handlowi 

świadomie nie popierają handlu podróbkami. Universal będzie również prowadził okresowe kontrole 

przestrzegania zasad postępowania, w tym audyt procesu weryfikacji klienta/przedstawiciela a także 

będzie śledził wszystkie specyficzne wiadomości dotyczące podrabiania wyrobów sygnalizowane 

przez media, instytucje rządowe oraz pracowników i klientów.  Obecnie i w przyszłości wszyscy nasi 

klienci i przedstawiciele handlowi będą informowani o zasadach naszej polityki i będą zachęcani do 

przekazywania nam informacji o nowych przypadkach podróbek. 

 

Universal jest oddany sprawie efektywnej polityki zwalczania podróbek. Każdy członek koncernu 

Universal musi zastanowić się jak ta polityka będzie odnosić się do wszystkich określonych transakcji, 

działań lub indywidualnych zachowań. Wszystkie pytania lub niepokojące sprawy należy kierować do 

Działu Prawnego firmy Universal. Dział Prawny powinien być również informowany o wszystkich 

naruszeniach zasad tej polityki. 

 


