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1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

Niniejsze zasady obowiązują wszystkie spółki i wszystkich pracowników1 grupy kapitałowej GEA. Należą do niej 
GEA Group Aktiengesellschaft oraz wszystkie firmy, które są powiązane z GEA Group Aktiengesellschaft na 
mocy prawa spółek (zwane dalej „GEA”). 
 

2. KORUPCJA 

W GEA nie tolerujemy korupcji.  

 

Korupcja oznacza żądanie korzyści, przyjęcie obietnicy lub oferty korzyści (korupcja pasywna) bądź oferowanie, 
obiecywanie lub udzielanie (korupcja aktywna) korzyści dla siebie lub osoby trzeciej w celu wywarcia niezgodnego 
z prawem wpływu na podejmowane decyzje. 

 

Korupcja jest karalna na całym świecie i może mieć poważne konsekwencje dla pracowników oraz spółek. Może 
prowadzić do wysokich kar finansowych, konfiskaty zysku, wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz innych sankcji administracyjnych, a także do roszczeń odszkodowawczych wobec spółki. Wynikające z tego 
straty finansowe oraz utrata reputacji mogą znacznie i trwale zagrozić skutecznej działalności spółki. Do tego na 
pracowników dopuszczających się korupcji mogą być nakładane sankcje obejmujące kary pozbawienia wolności, 
kary finansowe lub grzywny. Pracownicy dopuszczający się korupcji mogą być również zobowiązani do zapłaty 
odszkodowania na rzecz GEA lub osób trzecich. Wiele państw, w tym Niemcy, Wielka Brytania i USA, ściga 
działania korupcyjne podejmowane również za granicą.  

 

Dlatego w przypadku podejrzenia wystąpienia korupcji GEA postępuje konsekwentnie, dokładnie wyjaśnia takie 
przypadki oraz w razie potrzeby podejmuje właściwe działania. 

 

3. PRZYJMOWANIE KORZYŚCI 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dobre kontakty z partnerami biznesowymi niekiedy wiążą się 
również z prezentami, zaproszeniami i innymi korzyściami. Niestety prezenty, zaproszenia i inne korzyści mogą 
sprawiać wrażenie korupcji, jeżeli nie mieszczą się w określonych ramach. Aby wykluczyć powstawanie takiego 
wrażenia, w GEA wręczanie prezentów, zaproszeń oraz innych korzyści osobom trzecim lub ich przyjmowanie od 
osób trzecich dozwolone jest tylko po spełnieniu poniższych warunków: 
 

3.1. Proporcjonalność i przejrzystość 
 
Wręczanie i przyjmowanie podarunków osobistych musi być przejrzyste oraz proporcjonalne, aby uniknąć 
wszelkich podejrzeń o niezgodne z prawem wywieranie wpływu. Podarunki osobiste to wszelkie korzyści 
materialne i niematerialne, których odbiorca nie ma podstawy, aby się ich domagać. Obejmują prezenty, 
zaproszenia, ale również wszelkiego rodzaju uprzywilejowane traktowanie. 
 
Należy starannie ocenić korzyść: 
 

• Czy przy uwzględnieniu sytuacji ogólnej (w szczególności wartości korzyści oraz stanowiska i sytuacji 

finansowej odbiorcy, ale także okazji do wręczenia korzyści i akceptowalnych zwyczajów lokalnych) 

bezstronna osoba trzecia może mieć wrażenie, że korzyść ma na celu wywarcie niezgodnego z prawem 

wpływu na odbiorcę? Czy korzyść może być traktowana jako świadczenie wzajemne („wynagrodzenie”) 

za decyzje podjęte wcześniej lub przyszłe decyzje? 

 
1 Pojęcie „pracownik” obejmuje wszystkie osoby z kadry kierowniczej i pracowników niezależnie od ich płci. 
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• Czy możesz swobodnie porozmawiać o powyższej korzyści z przełożonym lub współpracownikiem? 

Czy korzyść jest dozwolona w przypadku Twojego odpowiednika? W razie wątpliwości porozmawiaj z 

nim o tym. 

• Jak zareagowałaby opinia publiczna i przełożony odbiorcy, gdyby dowiedzieli się o korzyści? 

Pracownicy GEA nie mogą przyjmować osobistych rabatów, cen specjalnych ani podobnych korzyści od osób 

trzecich w związku z zatrudnieniem w grupie kapitałowej GEA, jeżeli te korzyści z punktu widzenia osoby trzeciej 

mogą mieć wpływ na ich decyzje biznesowe.  

3.2. Gotówka i korzyści finansowe 

 
Wręczanie i przyjmowanie gotówki lub korzyści finansowych (np. czeków, akcji, bonów, metali szlachetnych, 

obligacji oraz pokrywania kosztów prywatnych) niezależnie od ich wartości jest zabronione. GEA nie zezwala 

na wręczanie ani przyjmowanie tego typu świadczeń. 

3.3. Prezenty, zaproszenia i inne korzyści  
 
Do wręczania i przyjmowania prezentów, zaproszeń (w szczególności na wydarzenia, wizyty w restauracji) oraz 
innych korzyści zastosowanie mają poniższe zasady: 
 
3.3.1. Zasady ogólne 
 
Każdy pracownik GEA jest odpowiedzialny w swoim zakresie za to, aby wręczanie lub przyjmowanie prezentów, 
zaproszeń i innych korzyści odbywało się tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi 
wynikającymi z niniejszych zasad. 
 
Prezenty, zaproszenia i inne korzyści są dozwolone tylko wtedy, gdy w konkretnych sytuacjach nie stwarzają 
wrażenia wywierania nieodpowiedniego wpływu na decyzje podejmowane przez odbiorcę. Jeżeli pracownik nie 
ma pewności, czy zamierzona korzyść jest dopuszczalna, musi w pierwszej kolejności skonsultować się z 
działem prawnym GEA.  
 
Korzyści, których wartość wynosi co najmniej 100 EUR netto dla każdego odbiorcy, muszą być zawsze 
zatwierdzone wcześniej przez dział prawny GEA za pośrednictwem Compliance Approval Tool. Jeśli w 
danym przypadku nie będzie możliwości wydania wcześniejszej zgody przez dział prawny spółki GEA z 
uwagi na okoliczności (np. spontaniczne zaproszenie), wówczas zgodę należy uzyskać przez Compliance 
Approval Tool tak wcześnie, jak to jest tylko możliwe po przyznaniu określonej korzyści.  
 
Należy zauważyć, że korzyści poniżej 100 EUR netto również mogą być niezgodne z prawem. Dotyczy to w 
szczególności sytuacji, gdy korzyści te są powtarzane wobec odbiorcy lub są nielegalne w świetle lokalnych 
przepisów prawnych, w tym lokalnych wewnętrznie obowiązujących wytycznych GEA. W sytuacjach związanych 
z walutami obcymi zawsze obowiązuje wartość w danej walucie obcej przeliczona według kursu z danego dnia.  
 
W przypadku zaproszeń na wydarzenia zapraszający pracownik GEA powinien również wziąć w nich udział. W 
przypadku wydarzeń, na które pracownicy GEA są zapraszani lub zostali zaproszeni, impreza musi mieć 
przeważający charakter zawodowy. Z reguły taka sytuacja nie ma miejsca, jeżeli zaproszenie obejmuje również 
osobę towarzyszącą i przekracza łączną wartość 100 euro netto (łącznie dla osoby zaproszonej i towarzyszącej). 
W takich przypadkach złożenie lub przyjęcie zaproszenia jest dozwolone tylko po wcześniejszym 
zatwierdzeniu przez dział prawny GEA za pośrednictwem Compliance Approval Tool. 
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Jeśli kilku pracowników GEA bierze udział w zaproszeniach lub wydarzeniach finansowanych przez GEA, należy 
zapewnić, że kierownik, który nie uczestniczył w wydarzeniu, zatwierdzi zwrot kosztów w ramach raportu 
wydatków. Jeśli w zaproszeniach uczestniczy więcej niż jeden kierownik/pracownik GEA, każdy z nich może 
pokryć wydatki za wszystkich uczestników, pod warunkiem, że z kolei wydatki zostaną zatwierdzone przez 
kierownika, który nie uczestniczył w zaproszeniu lub wydarzeniu. 
 
Wątpliwości należy uzgodnić z działem prawnym GEA przed złożeniem lub przyjęciem zaproszenia. 
 
3.3.2. Sytuacje szczególne w przypadku urzędników państwowych 
 
Prawo międzynarodowe dotyczące przeciwdziałania korupcji ustanawia szczególnie rygorystyczne zasady dla 
urzędników państwowych. Urzędnicy państwowi to wszelkie osoby, które (również tylko pośrednio) pełnią funkcje 
w administracji publicznej. Oprócz klasycznych urzędników, sędziów oraz innych pracowników sektora 
publicznego są to na przykład również pracownicy sił zbrojnych, inspektorzy państwowi, rzeczoznawcy 
wyznaczeni przez organy publiczne, pracownicy cywilni organów lub innych instytucji publicznych (np. 
przedsiębiorstw utylizacji odpadów, zakładów użyteczności publicznej, miejskich lub gminnych spółek 
transportowych itd.) oraz członkowie innych podmiotów sektora publicznego zorganizowanych zgodnie z prawem 
prywatnym lub osoby sprawujące funkcje polityczne w wyniku wyborów. 
 
Jeżeli w poszczególnych przypadkach nie ma pewności, czy mamy do czynienia z urzędnikiem państwowym, 
należy skontaktować się z działem prawnym GEA. 
 
W przypadku urzędników państwowych prezenty, zaproszenia lub inne korzyści są w niektórych regionach bez 
wyjątku zabronione, w innych przypadkach są dozwolone jedynie przy zachowaniu bardzo rygorystycznych 
warunków oraz w jednoznacznym kontekście. Dlatego z reguły należy zakładać, że prezenty, zaproszenia lub 
inne korzyści dla urzędników państwowych są niedozwolone, nie licząc drobnych podarunków, takich jak prezenty 
reklamowe o niewielkiej wartości. Jeżeli pracownik nie ma pewności, czy korzyść, którą planuje wręczyć 
urzędnikowi jest jeszcze dopuszczalna, musi wcześniej skonsultować się z działem prawnym GEA. Korzyści, 
których wartość wynosi co najmniej 20 EUR dla każdego odbiorcy, muszą być zawsze zatwierdzone 
wcześniej przez dział prawny GEA. Jeśli nie będzie możliwości wydania wcześniejszej zgody przez dział 
prawny spółki GEA z uwagi na okoliczności (np. spontaniczne zaproszenie), wówczas zgodę należy 
uzyskać przez Compliance Approval Tool tak wcześnie, jak to jest tylko możliwe po przyznaniu określonej 
korzyści. W sytuacjach związanych z walutami obcymi zawsze obowiązuje wartość w danej walucie obcej 
przeliczona według kursu z danego dnia.  

 
3.3.3. Obowiązek powiadamiania w razie przekroczenia wartości świadczenia 
 
Jeśli wyżej wymienione granice wartości świadczenia zostaną przekroczone bez uzyskania wcześniej 
zatwierdzenia przez dział prawny GEA, mimo że wcześniejsze zatwierdzenie było w zasadzie możliwe, istnieje 
również obowiązek późniejszego powiadomienia działu prawnego GEA za pośrednictwem Compliance Approval 
Tool o przekroczeniu granic wartości świadczenia. 
 
3.3.4. Zobowiązania podatkowe 
 
Od każdego pracownika wymaga się wywiązywania ze zobowiązań podatkowych wynikających z 
otrzymywanych osobiście korzyści. Odpowiednie pytania należy kierować do działu podatków. 
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4. PŁATNOŚCI PRZYSPIESZAJĄCE („FACILITATION 
PAYMENTS”) 

GEA sprzeciwia się uiszczaniu płatności przyspieszających („facilitation payments”). 
  
Płatności przyspieszające to płatności o niewielkiej wysokości na rzecz urzędników niskiego szczebla w celu 
rozpoczęcia lub przyspieszenia działań należących do ich kompetencji, do których płacący ma prawo (z punktu 
widzenia przepisów urzędnik musi i tak wykonać daną czynność). Typowym przykładem jest płatność kilku euro 
celnikowi w celu przejścia szybkiej odprawy. 
 
Płatności przyspieszające w większości systemów prawnych są karalne. Nawet jeżeli takie płatności w niektórych 
krajach nie są konsekwentnie ścigane i są powszechnie stosowane, GEA dąży do postępowania bezwzględnie 
zgodnego z prawem. Dlatego dokonywanie płatności przyspieszających, bezpośrednio przez pracownika GEA 
lub przez osobę trzecią, której GEA udzieliła zlecenia, jest niedozwolone. 

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ŻĄDAŃ I 
WYMUSZEŃ 

GEA wspiera pracowników, od których osoby trzecie żądają lub wymuszają wręczanie korzyści. 
 
Niekiedy osoby trzecie uprawnione do podejmowania decyzji – urzędnicy państwowi lub prywatni partnerzy 
biznesowi – żądają korzyści, które na podstawie powyższych kryteriów nie mogą zostać zakwalifikowane jako 
płatności przyspieszające (w szczególności w związku z tym, że dotyczą wyższych kwot). W rzadkich 
przypadkach żądanie może być nawet powiązane z grożeniem pracownikowi, bliskim mu osobom, grupie 
kapitałowej lub osobom trzecim. 
 
O tego rodzaju przypadkach należy niezwłocznie powiadamiać dział prawny GEA za pośrednictwem Compliance 
Approval Tool. Jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia, tzn. jeżeli powstaje bezpośrednie zagrożenie 
dla pracownika, członków jego rodziny, grupy kapitałowej GEA lub osób trzecich, pracownik powinien 
niezwłocznie podjąć działania, które jego zdaniem są w danej sytuacji niezbędne. O tych przypadkach pracownik 
musi jak najszybciej powiadomić dział prawny GEA za pośrednictwem Compliance Approval Tool. 
 

6. DAROWIZNY I SPONSORING 

Darowizny oraz działania sponsoringowe muszą odpowiadać normom etycznym. Nie może być żadnych 
wątpliwości co do ich zgodności z prawem. GEA nie stara się wpływać na podejmowanie decyzji na korzyść firmy 
poprzez przekazywanie darowizn i sponsoring. 
 
Darowizny na cele charytatywne i działania sponsoringowe muszą być zawsze przejrzyste. W szczególności 
odbiorca każdej darowizny oraz jej przeznaczenie muszą być jawne oraz udokumentowane w stosownym 
potwierdzeniu przyjęcia. W przypadku darowizn oraz działań sponsoringowych obowiązuje zasada, że muszą być 
one odpowiednie z perspektywy promowania dobrego imienia GEA. 
 
Darowizny i działania sponsoringowe mogą być dokonywane lub przeprowadzane tylko zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie zasadami i regulaminami. Nie wolno przekazywać darowizn oraz prowadzić działań sponsorskich 
na rzecz partii politycznych, polityków lub organizacji z nimi związanych.  
 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Wytyczne dotyczące zaangażowania społecznego & 
Wytyczne dotyczące sponsorowania. 

  



GEA Internal WYTYCZNE DOTYCZĄCE INTEGRALNOŚCI 

 

Strona 7 

 

 

7. KONFLIKTY INTERESÓW 

W grupie kapitałowej GEA decyzje biznesowe są podejmowane zawsze w jej interesie oraz zgodnie z obiektywnie 
zrozumiałymi i przejrzystymi kryteriami. 
 
W niektórych sytuacjach występuje ryzyko, że interesy prywatne kolidują z interesami GEA oraz wywierają 
niedozwolony wpływ na podejmowanie decyzji. Konflikt interesów występuje również wtedy, gdy decyzje 
biznesowe dotyczą znanych interesów krewnych, partnerów lub znajomych (zwanych dalej „osobami bliskimi”). 
Decyzja podjęta pod wpływem interesów prywatnych może w określonych warunkach nosić nawet znamiona 
czynu karalnego. 
 
Dla uniknięcia konfliktów interesów obowiązują poniższe wytyczne: 
 
Obowiązki uzyskiwania zgody 
 

• Pracownicy GEA w przypadku konfliktów interesów z ich interesem prywatnym nie mogą bez 

wcześniejszej pisemnej zgody przełożonego brać istotnego udziału w podejmowaniu dotyczących ich 

decyzji biznesowych GEA. 

• Umowy z pracownikami GEA (oprócz umowy o pracę z GEA), osobami bliskimi pracowników GEA lub 

spółkami, w których pracownicy GEA posiadają co najmniej 5% udziałów, wymagają wcześniejszego 

zatwierdzenia przez dział prawny GEA za pośrednictwem Compliance Approval Tool. Obowiązek 

zatwierdzenia występuje również wtedy, gdy w podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy uczestniczą 

pracownicy GEA, których osoby bliskie według wiedzy pracowników mają co najmniej 5% udziałów w 

spółce będącej kontrahentem. 

• Zamówienia przyznawane spółkom wymagają zatwierdzenia przez dział prawny GEA za pośrednictwem 

Compliance Approval Tool, jeżeli w podejmowaniu decyzji o przyznaniu zamówienia uczestniczą 

pracownicy GEA, których osoby bliskie według wiedzy pracowników są zatrudnione u kontrahenta, a 

przyznanie zamówienia ma bezpośredni wpływ na interesy bliskiej osoby. Przykład takiej sytuacji to 

otrzymywanie przez osobę bliską prowizji lub premii wskutek przyznania zamówienia.  

• Zatrudnienie pracowników GEA w innych spółkach wymaga wcześniejszej pisemnej zgody właściwego 

działu personalnego GEA. Dodatkowe zatrudnienie nie może powodować konfliktów interesów lub 

rozbieżności celów. Umowy o pracę w spółkach konkurencyjnych są wykluczone. 

W przypadku już obowiązujących umów i innych stosunków prawnych powyższe zasady obowiązują w przypadku 

odnowienia, zmiany lub rozszerzenia zakresu tych umów. 

Obowiązek informowania 
 
Pracownicy GEA muszą zawsze informować przełożonego o wszelkich konfliktach interesów. Dział prawny GEA 
należy za pośrednictwem Compliance Approval Tool informować o poniższych sytuacjach: 
 

• Pracownik GEA lub jego osoby bliskie sprawują stanowisko związane z podejmowaniem decyzji w 

organie państwowym lub innej instytucji państwowej, które są właściwe dla GEA. 

• Pracownik GEA jest właścicielem co najmniej 5% udziałów w spółce będącej partnerem biznesowym lub 

konkurentem GEA bądź należy do kadry kierowniczej partnera biznesowego. 

• Osoba bliska pracownika GEA jest według jego wiedzy właścicielem co najmniej 5% udziałów w spółce 

będącej partnerem biznesowym lub konkurentem GEA bądź należy do kadry kierowniczej tej spółki. 

• Nawiązanie relacji biznesowej przez spółkę GEA z dostawcą lub klientem może prowadzić do konfliktu 

interesów pracownika lub osób bliskich. 
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8. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I 
FINANSOWANIU TERRORYZMU 

GEA podejmuje działania w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 
 
Wszyscy pracownicy muszą zadbać o to, aby zawsze postępować zgodnie z krajowymi i zagranicznymi 
przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 
 
Pranie pieniędzy oznacza wprowadzanie pieniędzy bądź innych składników majątkowych pochodzących 
pośrednio lub bezpośrednio z czynów karalnych do legalnego obrotu finansowego, przy ukryciu ich prawdziwego 
pochodzenia. 
 
W przypadku, gdy przepisy krajowe przewidują bardziej rygorystyczne regulacje niż niniejsza dyrektywa, mają 
one pierwszeństwo.  
 

8.1.  Limit gotówkowy 10 000 EUR 
 

Wręczanie lub przyjmowanie gotówki w kwocie 10 000 EUR lub wyższej jest bez wyjątku zabronione. To samo 
dotyczy przekazywania lub przyjmowania kilku płatności gotówkowych, których łączna wartość wynosi 10 000 
EUR lub więcej, jeśli istnieje istotny związek między tymi płatnościami gotówkowymi. Ten limit gotówkowy 
obejmuje również wszystkie płatności gotówkowe w walutach obcych, z uwzględnieniem kursu wymiany walut w 
momencie płatności.  

 

8.2. Postępowanie w przypadku wystąpienia podejrzanych okoliczności 
związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu 

 
Oprócz rozliczeń gotówkowych płatności bezgotówkowe również wiążą się z ryzykiem dotyczącym prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jeśli pracownik dowie się o jednej lub kilku podejrzanych okolicznościach 
związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, opisanych w punkcie 8.2.1 (łącznie zwanych 
dalej „podejrzanymi okolicznościami”) podczas nawiązywania relacji biznesowych lub przeprowadzania transakcji 
finansowej, musi postępować w sposób zgodny z punktem 8.2.2.  

  
8.2.1. Podejrzane okoliczności 
 
W ramach zwykłych procesów biznesowych każdy pracownik musi zwracać uwagę na podejrzane okoliczności. 
Z punktu widzenia prania pieniędzy nie jest konieczne systematyczne kontrolowanie kontrahentów i relacji 
biznesowych. Poniższa lista możliwych podejrzanych okoliczności nie jest wyczerpująca.   
 

• Zatajenie: Niejasności dotyczące tożsamości płatnika lub odbiorcy płatności (np. realizacja płatności za 
pośrednictwem konta, które nie jest prowadzone w imieniu kontrahenta; stroną wystawiającą fakturę nie 
jest kontrahent, lecz inna osoba/firma; niejasne lub trudne do zweryfikowania informacje; 
nieprawidłowości lub niejasności związane z dokumentami); problemy z identyfikacją rzeczywistego 
beneficjenta; wskazanie dużej liczby podobnych adresów.  

• Informacje o kontrahencie: Działanie niezgodne z celem działalności lub możliwościami 
ekonomicznymi; działanie niewiarygodne z ekonomicznego punktu widzenia; znana przeszłość 
kryminalna partnera biznesowego lub rzeczywistego beneficjenta; trafienia na liście sankcji, embarga lub 
związki z fundamentalistami (wskazujące na finansowanie terroryzmu). 

• Osoby zaangażowane, zwłaszcza osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP): 
Udział osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (np. szefów państw i rządów, 
parlamentarzystów, ambasadorów, członków organów zarządzających przedsiębiorstw państwowych, 
członków najbliższej rodziny wyżej wymienionych grup osób) jako kontrahentów lub rzeczywistych 
beneficjentów; udział osób pełniących niejasne funkcje lub udział wyjątkowo dużej liczby osób/firm; brak 



GEA Internal WYTYCZNE DOTYCZĄCE INTEGRALNOŚCI 

 

Strona 9 

 

 

wiedzy specjalistycznej osób zaangażowanych (wskazanie na osoby pełniące rolę słupów lub 
pośredników). 

• Warunki płatności: Płatności na rzecz GEA dokonywane przez osoby trzecie, z którymi nie ma żadnych 
stosunków umownych; płatności przychodzące na rachunki bankowe GEA, które nie są wyraźnie 
związane z transakcją biznesową; odbiegające od umowy lub faktury żądania rozliczenia w innej walucie; 
wiele transakcji płatniczych z różnych źródeł w celu rozliczenia jednej faktury; niewyjaśniona złożoność 
zachowania transakcji; próby ukrycia lub sfałszowania szczegółów transakcji finansowej; płatności 
dokonywane za pośrednictwem typowych centrów finansowych offshore (np. Brytyjskie Wyspy 
Dziewicze, Kajmany, Cypr itp.). 

• Zachowanie po dokonaniu transakcji: Krótkoterminowe cofnięcia transakcji w kontekście anulowania 
na różne konta; przelewy nadpłat na różne konta (np. płatności dokonano za pośrednictwem konta A, a 
o cofnięcie transakcji wnioskuje się za pośrednictwem konta B); wymiana lub częsta zmiana 
kontrahentów; oznaki szybkiej odsprzedaży. 

Jeśli partnerzy biznesowi lub transakcyjni albo ich udziałowcy mają siedzibę w kraju wysokiego ryzyka23, sam ten 
fakt nie stanowi podejrzanej okoliczności. Zamiast tego pracownicy muszą zwracać większą uwagę na 
występowanie opisanych tu podejrzanych okoliczności w kontaktach z takimi partnerami biznesowymi lub 
transakcyjnymi i zachowywać szczególną ostrożność. 

8.2.2. Zatwierdzanie przez Compliance Approval Tool / Zgłoszenia podejrzeń   
 
W przypadku wystąpienia jednej lub więcej podejrzanych okoliczności opisanych w punkcie 8.2.1 lub innych 
wątpliwości przy nawiązywaniu lub w trakcie trwania relacji biznesowych lub transakcji finansowej, należy jak 
najszybciej poinformować o tym fakcie dział prawny GEA za pośrednictwem Compliance Approval Tool. 
Do czasu uzyskania zgody działu prawnego nie można nawiązywać ani kontynuować relacji biznesowych, 
ani też dokonywać transakcji finansowych. Należy zaniechać informowania partnera biznesowego lub 
transakcyjnego o badaniu podejrzanych okoliczności. Dział prawny GEA udziela porad, w szczególności w 
związku ze zgłoszeniu podejrzeń, które może być wymagane na mocy lokalnego prawa. Kierownik ds. 
Compliance jest odpowiedzialny za zgłoszenie podejrzeń. 
 

9. KSIĘGOWOŚĆ I DOKUMENTACJA 

Zazwyczaj łapówki lub inne nielegalne płatności, na przykład do tworzenia tak zwanych „tajnych funduszy”, są 
zatajane. W związku z tym nie są wykazywane zgodnie z prawdą i przejrzyście w księgach oraz rejestrach. Każde 
takie działanie naraża grupę kapitałową na niebezpieczeństwo naruszenia zasad rachunkowości i przepisów 
podatkowych. 
 
GEA przykłada najwyższą wagę do prawidłowego prowadzenia księgowości i dokumentowania procesów 
biznesowych zgodnie z krajowymi oraz międzynarodowymi zasadami rachunkowości, które wymagają zgodnego 
z prawdą uwzględniania oraz rejestrowania wszystkich transakcji biznesowych we właściwych terminach, a także 
przechowywania i archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z prowadzoną działalnością. 
 
W przypadku płatności bez widocznej uzasadnionej równowartości (w szczególności płatności łapówek) z reguły 
zastosowanie ma zakaz zaliczania w koszty uzyskania przychodu. Jeżeli organ skarbowy znajdzie w księgach 
takie płatności, zgłasza je organom ścigania. 
 

10. KORZYSTANIE Z USŁUG OSÓB TRZECICH 

Sukces działającego na całym świecie koncernu GEA zależy w znacznym stopniu również od niezawodnej 
współpracy z dostawcami, podwykonawcami, doradcami handlowymi oraz innymi osobami trzecimi. Współpraca 
ze stronami trzecimi może jednak nieść znaczne ryzyka dla GEA w zakresie korupcji i Compliance. Korzystanie 

 
2 Aktualną listę krajów wysokiego ryzyka można znaleźć pod następującym linkiem: High-Risk Countries List (AML).pdf 

https://geacloud.sharepoint.com/sites/Intranet/GEA_Insights/Guideline_and_Policies/Documents/High-Risk%20Countries%20List%20(AML).pdf
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z usług osób trzecich jest dokładnie określone w wytyczne dotyczące wspólpracy z osobami trzecimi. 
 

11. POZOSTAŁE INFORMACJE I DANE KONTAKTOWE 

Dalsze informacje o programie GEA dotyczącym zachowania zgodności z przepisami znajdują się tutaj: 
 
https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp  
 
Kodeks postępowania Grupy GEA oraz zasady Grupy GEA, na przykład zasady dotyczące uczciwości, 
konkurencji oraz osób trzecich, a także inne zasady istotne dla stosunku pracy, pracownicy GEA mogą znaleźć 
w Intranecie GEA. 
 
W przypadku pytań dotyczących kwestii Compliance prosimy o kontakt: 
 

GEA Group Aktiengesellschaft 
Legal and Compliance (G-LC) 
Compliance & Principle Legal Matters 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
compliance@gea.com 

 

Historia zmian 

 

Data Przegląd i rewizja 

11 listopada 2019 
Niniejsza zmiana zastępuje wytyczne dotyczące integralności z 1 stycznia 2019 
roku z uwagi na możliwość późniejszego zatwierdzenia gratyfikacji. 

1 czerwiec 2020 Przegląd bez zmian. 

1 czerwiec 2021 Przegląd bez zmian. 

6 kwietnia 2022 

Włączenie odnośników do Compliance Approval Tool, wyjaśnienie, że są to progi 
netto, wprowadzenie zasady hierarchii zaproszeń, zakaz przekazywania darowizn 
na cele polityczne, przeredagowanie części dotyczącej prania pieniędzy, w tym 

zakaz transakcji gotówkowych na kwotę powyżej 10 000 EUR.. 

8 sierpnia 2022 Zmiana „zatwierdzanie spotkań wewnętrznych" 

https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
mailto:compliance@gea.com
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