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1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

Niniejsze zasady obowiązują wszystkie spółki i wszystkich pracowników1 grupy kapitałowej GEA. Do grupy 
kapitałowej należą: GEA Group Aktiengesellschaft (w dalszej części nazywanej „GEA”) oraz wszystkie spółki 
powiązane z grupą GEA Aktiengesellschaft w rozumieniu prawa spółek. 

2. WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI, 
PODWYKONAWCAMI, DORADCAMI HANDLOWYMI 
ORAZ INNYMI STRONAMI TRZECIMI 

Sukces działającej na całym świecie firmy GEA zależy w znacznym stopniu również od udanej współpracy z 
dostawcami, podwykonawcami, doradcami handlowymi oraz innymi osobami trzecimi. W niektórych 
okolicznościach współpraca z tymi osobami trzecimi może jednak wiązać się ze znacznym ryzykiem dla GEA w 
zakresie zachowania zgodności z przepisami. Dlatego poniżej określono ogólne zasady współpracy z osobami 
trzecimi (punkt 3: Ogólne zasady współpracy z osobami trzecimi). 
 
Jak wynika z artykułów w mediach dotyczących skandali korupcyjnych ostatnich lat, korzystanie z usług tak 
zwanych doradców handlowych jest często stosowanym sposobem na wyprowadzenie pieniędzy ze spółek lub 
grup spółek oraz na płacenie łapówek osobom decyzyjnym u potencjalnych klientów. Z tego względu doradcy  
handlowi są obiektem szczególnej uwagi organów ścigania. W niniejszych zasadach dotyczących osób trzecich 
zawarte są – oprócz zasad ogólnych – również zasady szczegółowe odnoszące się do korzystania z usług 
doradców handlowych i współpracy z nimi (punkt 4: Zasady szczegółowe dla doradców handlowych). 

3. OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY ZE STRONAMI 
TRZECIMI 

3.1. Definicje 
 
W rozumieniu niniejszych zasad osoby trzecie to wszyscy partnerzy biznesowi GEA, którzy nie są klientami. 
Należy do nich zaliczyć w szczególności również doradców handlowych, dla których oprócz niniejszych zasad 
ogólnych obowiązują również zasady szczegółowe dla doradców handlowych (punkt 4). 
 

3.2. Zgodność z prawem 
 
Korzystanie z usług osób trzecich musi zawsze odbywać się zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz 
wszystkimi wewnętrznymi zasadami i wytycznymi spółki. Jeżeli wiadomo, że osoba trzecia narusza obowiązujące 
przepisy prawa lub korzystanie z usług osób trzecich niesie ze sobą szczególne ryzyko dla zachowania zgodności 
z przepisami, wówczas każdy pracownik GEA jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej 
sytuacji działu prawnego GEA. Dalsza współpraca z osobą trzecią jest w takich przypadkach dozwolona dopiero 
po weryfikacji danego przypadku i zatwierdzeniu przez dział prawny GEA. 
 

 
1 Pojęcie „pracownik” obejmuje wszystkie osoby z kadry kierowniczej i pracowników niezależnie od ich płci. 
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Przykłady sytuacji budzących podejrzenia: 
 

• Osoba trzecia żąda dla siebie lub innej osoby określonej korzyści. 

• Strona trzecia żąda nietypowego lub nieprzejrzystego sposobu płatności, na przykład płatności na konto 

prywatne, płatności w gotówce itp. 

• Strona trzecia narusza ogólnie obowiązujące przepisy prawa, na przykład prowadzi działalność związaną 

pośrednictwem pracy, ale nie jest w stanie przedstawić stosownego zezwolenia. 

• Podejrzenie występowania konfliktu interesów: na przykład więzy rodzinne pomiędzy osobą trzecią a 

osobą decyzyjną u klienta. 

3.3. Reputacja 

Jeżeli korzystanie z usług osób trzecich może spowodować uszczerbek na reputacji GEA, z usług tych 
można korzystać jedynie po wcześniejszej analizie i wyrażeniu zgody przez dział prawny GEA. 
 
Przy wyborze partnerów biznesowych istotnymi kryteriami, na które należy zwrócić uwagę, są oprócz osiąganych 
wyników ekonomicznych uczciwość, rzetelność i dobre imię. 
 

3.4. Nadzór 

Z korzystaniem z usług osób trzecich może również wiązać się ryzyko sankcji dla GEA. Dlatego należy zapewnić, 
aby zgodne z prawem było nie tylko postępowanie GEA, lecz również stron trzecich. Obowiązek ten dotyczy 
każdej jednostki GEA, która podpisuje lub realizuje umowę ze stroną trzecią. 
 

3.5. Kodeks Postępowania dla dostawców i podwykonawców spółki 

Nowe warunki umów z podwykonawcami i dostawcami mogą być uzasadnione jedynie wtedy, gdy Kodeks 
Postępowania dla dostawców i podwykonawców spółki GEA będzie integralną częścią danej umowy. 
 
Można z tego zrezygnować, jeśli dana strona trzecia nie osiągnie więcej niż 10 000 EUR obrotu netto z GEA w 
ciągu roku kalendarzowego, a poszczególne zamówienia ze stroną trzecią nie przekraczają 2 500 EUR obrotu 
netto lub jeśli strona trzecia utrzymuje swój własny Compliance Management System, który zasadniczo spełnia 
wymagania niniejszych wytycznych. Przy zawieraniu umów ramowych ze stroną trzecią przyjmuje się 
szacunkowy obrót generowany w roku kalendarzowym. 

4. ZASADY SZCZEGÓŁOWE DLA DORADCÓW 

HANDLOWYCH 

4.1. Definicje 

W rozumieniu niniejszych zasad doradcy handlowi obejmują wszystkie podmioty lub osoby, których działalność 
prowadzi do przyznania zamówień GEA, sprzedaży usług lub produktów GEA, lub których wynagrodzenie w 
znacznymi stopniu zależy od zawarcia transakcji przez GEA (odbiorcy prowizji).  
 
Są to w szczególności pośrednicy, doradcy handlowi w wąskim znaczeniu (konsultanci), przedstawiciele 
handlowi, agenci dystrybucyjni (agenci) oraz spółki lub osoby zagraniczne, których usługi - zgodnie z prawem 
obowiązującym w państwie ich utworzenia - są niezbędne do zawarcia skutecznych prawnie umów w kraju, 
świadczenia usług lub utworzenia spółek (sponsorzy). Do doradców handlowych nie zaliczają się osoby 
wykonujące tradycyjne zawody doradcze, w szczególności adwokaci, doradcy podatkowi i biegli rewidenci.  
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4.2.  Zatwierdzanie umów z doradcami handlowymi 

Wszystkie umowy z doradcami handlowymi wymagają uzyskania wcześniejszej zgody działu prawnego 
GEA za pośrednictwem Third Party Tool. Doradcy handlowi nie mogą podejmować żadnych działań na rzecz 
GEA przed udzieleniem zgody, a następnie obustronnym podpisaniem umowy o współpracy z doradcą 
handlowym. Płatności na rzecz doradców handlowych są dozwolone wyłącznie po uprzednim zatwierdzeniu 
umowy w Third Party Tool i jej obustronnym podpisaniu.  
 
Aby zapewnić, że w umowach z doradcami handlowymi uwzględnione zostaną w dostateczny sposób wszelkie 
okoliczności związane z zachowaniem zgodności z przepisami, dział prawny GEA powinien jak najwcześniej 
zostać włączony w proces podejmowania decyzji oraz opracowywania umów z doradcami handlowymi. 
 
Zatwierdzenie umów z doradcami handlowymi jest możliwe tylko po spełnieniu poniższych warunków: 
 

• Świadczenia wynikające z umowy z doradcą handlowym są adekwatne do jego wynagrodzenia. 

Jednostka GEA, która zamierza zawrzeć umowę z doradcą handlowym, dokumentuje zasadność 

wynagrodzenia doradcy handlowego na piśmie i dołącza dokumentację do odpowiedniego wniosku o 

zatwierdzenie umowy z doradcą. 

• Usługi, jakie ma zrealizować doradca handlowy, powinny być jednoznacznie opisane w umowie, a 

doradca handlowy powinien być zobowiązany umownie do wykazywania swoich usług na piśmie, w 

regularnej korespondencji mailowej oraz poprzez składanie regularnych raportów (co do zasady co 

najmniej raz na trzy miesiące). 

• Doradca handlowy ma odpowiednią, udokumentowaną wiedzę specjalistyczną w zakresie świadczonych 

usług lub znajomość rynku, którą powinien udokumentować i dołączyć do wniosku o zatwierdzenie 

umowy z doradcą handlowym. 

• Doradca handlowy nie jest członkiem rodziny ani znajomym potencjalnych klientów, to znaczy w 

szczególności, że doradca handlowy nie jest pracownikiem potencjalnych klientów i w związku z tym nie 

występują konflikty interesów po stronie doradcy handlowego. 

• Płatność uzależnionego od wyników wynagrodzenia na rzecz doradcy handlowego następuje tylko wtedy, 

gdy działalność doradcy handlowego faktycznie doprowadziła do złożenia zamówienia. Wynagrodzenie 

uzależnione od wyników jest wypłacane dopiero wtedy, gdy klient faktycznie złożył zamówienie oraz 

wpłynęły płatności od klienta (proporcjonalnie). 

• Płatności dla doradców handlowych realizowane są wyłącznie przelewem na konto doradcy handlowego 

wskazane w umowie z doradcą handlowym w kraju, w którym znajduje się jego siedziba. Nie zezwala się 

na płatności gotówką ani czekiem. 

• Nic nie wskazuje na to, by doradca handlowy był zaangażowany w sprawy istotne z punktu widzenia 

Compliance, które wykluczałyby współpracę z nim. 

• Umowa z doradcą handlowym musi zawierać wszystkie klauzule umowne wskazane w Załączniku 1 

(„klauzula antykorupcyjna”, „klauzula podatkowa”, „klauzula dotycząca kontroli” oraz „oświadczenie w 

zakresie zachowania zgodności z przepisami i beneficjenta końcowego”). 

• Kodeks postępowania dla dostawców i podwykonawców spółki musi być zawarty w umowie z doradcą 

handlowym. 

Dalsze szczegóły dotyczące dokumentów i informacji wymaganych w Third Party Tool, jak również np. 

maksymalne stawki prowizji, minimalne wymagania umowne itp. mające zastosowanie do doradców handlowych 

można znaleźć w intranecie GEA. 

Jeśli zatwierdzenie w Third Party Tool jest uzależnione od spełnienia określonych warunków, zawarcie umowy z 

doradcą handlowym oraz działalność doradcy handlowego są dopuszczalne wyłącznie po całkowitym spełnieniu 

tych warunków. 
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Umowy dystrybucyjne o okresie obowiązywania dłuższym niż jeden rok wymagają regularnej ponownej oceny 

stosunków umownych, która jest automatycznie inicjowana przez Third Party Tool. 

4.3. Oświadczenie w zakresie Compliance i beneficjenta końcowego / 
Dokumentacja 

Każdy doradca handlowy jest zobowiązany na podstawie powyższych zasad do złożenia oświadczenia w zakresie 
zachowania zgodności z przepisami i beneficjenta końcowego w momencie zawierania umowy oraz corocznie po 
jej zawarciu. Odpowiedni wzór takiego oświadczenia znajduje się w załączniku 2. Za przyjęcie oświadczenia 
odpowiedzialna jest jednostka GEA, która zawarła umową z partnerem handlowym.  
 
Kopię uzyskanego oświadczenia w zakresie Compliance i beneficjenta końcowego oraz podpisaną przez obie 
strony umowę należy zapisać w CRM Tool. 

5. 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 

 

Data Przegląd i rewizja 

1 czerwiec 2020 Przegląd bez zmian. 

1 czerwiec 2021 Przegląd bez zmian. 

6 kwietnia 2022 

Brak wymogu uczynienia Kodeksu postępowania dla dostawców i 
podwykonawców częścią umowy dla dostawców i podwykonawców, jeśli 
partnerzy umowy utrzymują Compliance Management System (CMS), który w 
znacznym stopniu spełnia wymogi Wytyczne dotyczace wspolpracy z osobami 
trecimi; Wymóg zatwierdzania umów z agentami sprzedaży wyraźnie poprzez 
Thirdy Party Tool (TPT); Wyraźny zakaz działania agentów sprzedaży przed 
zatwierdzeniem umowy oraz dokonywania płatności na ich rzecz przed 
zatwierdzeniem umowy; Obowiązek przechowywania rocznego Oświadczenia 
odbiorcy końcowego i oświadczenia w zakresie compliance w narzędziu CRM. 

 

  

https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
mailto:compliance@gea.com
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Załącznik 1: Obowiązkowe klauzule umowne do umów z doradcami handlowymi 

Zgodnie z pkt. 4.2 Zasad dotyczących osób trzecich poniższe klauzule są obowiązkowymi elementami umów z 
doradcami handlowymi w rozumieniu zasad dotyczących osób trzecich: 

I. Klauzula antykorupcyjna  
 
DORADCA zobowiązuje się podczas wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz innych regulacji. Ponadto DORADCA 
zapewnia, że jego wszyscy pracownicy lub zleceniobiorcy przyjęli w odpowiednim zakresie zobowiązania w 
zakresie przestrzegania przepisów prawa, oraz nadzoruje wypełnianie powyższych zobowiązań przez swoich 
pracowników lub zleceniobiorców. W szczególności DORADCY, jego pracownikom ani wykonawcom w ramach 
realizacji niniejszej umowy nie wolno przekazywać, bezpośrednio lub pośrednio, niezgodnych z prawem płatności 
urzędnikom, kontrahentom SPÓŁKI ani ich pracownikom.  
 
Ponadto DORADCY, jego pracownikom lub kontrahentom nie wolno przekazywać prezentów ani innych korzyści, 
które naruszają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy antykorupcyjne.  
 
Poprzez składanie regularnych raportów o działalności DORADCA informuje SPÓŁKĘ o wszystkich korzyściach 
przekazywanych przez DORADCĘ na rzecz osób trzecich lub przez osoby trzecie na rzecz DORADCY, jego 
pracowników lub wykonawców w związku z niniejszą umową. 
 
DORADCA potwierdza, że nie podejmuje ani nie podejmował działań, bezpośrednio ani pośrednio, w imieniu 
klientów SPÓŁKI. Również w przyszłości, w okresie obowiązywania niniejszej umowy DORADCA nie będzie 
podejmował działań bezpośrednio bądź pośrednio na rzecz klientów SPÓŁKI. 
 
W przypadku naruszenia zobowiązań antykorupcyjnych lub poniższych klauzul podatkowych bądź dotyczących 
kontroli SPÓŁKA ma prawo do wytoczenia powództwa o odszkodowanie przeciwko DORADCY. DORADCA 
zwolni z SPÓŁKĘ z odpowiedzialności z tytułu wszelkich żądań osób trzecich wynikających z naruszenia 
zobowiązań antykorupcyjnych lub poniższych klauzul podatkowych bądź dotyczących kontroli przez DORADCĘ. 
Ponadto SPÓŁKA może w takich przypadkach wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

II. Klauzula podatkowa 
 
Jeżeli stosunek umowny między SPÓŁKĄ a DORADCĄ w jakimkolwiek czasie będzie przedmiotem urzędowej 
kontroli bądź wstępnej kontroli podatkowej, wówczas DORADCA przedłoży SPÓŁCE na jej żądanie pisemne 
oświadczenie, z którego wynika, czy, w jakim zakresie, kiedy, na rzecz którego urzędu skarbowego i pod jakim 
numerem podatkowym DORADCA odprowadził podatek od swojego wynagrodzenia. Na żądanie SPÓŁKI 
DORADCA przedłoży ponadto pisemne potwierdzenie sporządzone przez doradcę podatkowego, że otrzymane 
wynagrodzenie zostało prawidłowo wykazane w deklaracji podatkowej DORADCY. 

III. Klauzula dotycząca kontroli 
 
Jeżeli stosunek umowny w jakimkolwiek czasie będzie przedmiotem urzędowej kontroli bądź wstępnej kontroli (w 
tym między innymi dochodzeń na podstawie prawa karnego lub administracyjnego), to DORADCA przedłoży 
SPÓŁCE na jej żądanie wszystkie właściwe informacje i w szczególności zezwoli na kontrolę wszystkich 
dokumentów, których SPÓŁKA zażąda w związku z tym dochodzeniem. 

IV. Oświadczenie w zakresie Compliance i beneficjenta końcowego 
 
Złożone przez DORADCĘ oświadczenie w zakresie zachowania zgodności z przepisami i beneficjenta 
końcowego (załącznik) jest integralnym elementem klauzuli antykorupcyjnej określonej w niniejszej umowie. 
 
DORADCA jest zobowiązany na składania niniejszego oświadczenia w zakresie zachowania zgodności z 
przepisami i beneficjenta końcowego na żądanie SPÓŁKI w regularnych odstępach czasu, jednak nie rzadziej niż 
raz na rok. 
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Załącznik 2: Oświadczenie odbiorcy końcowego i oświadczenie w zakresie compliance 

złożone przez 
 
[W tym miejscu podać pełną nazwę i adres doradcy handlowego] 
(zwanego dalej „DORADCĄ”) 
 
Niniejszym oświadczam co następuje: 

DORADCA działa jako doradca handlowy na rzecz grupy kapitałowej GEA (zwanej dalej „SPÓŁKĄ”). 
 
DORADCA oświadcza, że jest ostatecznym beneficjentem wypłaconego mu wynagrodzenia, tj. w szczególności 
że wynagrodzenie ani jego części nie będą przekazywane osobom trzecim, oraz że DORADCA uiści podatek od 
wynagrodzenia prawidłowo oraz w pełnej wysokości.  
 
W związku z czynnościami DORADCY na rzecz SPÓŁKI nie są przekazywane żadne niezgodne z prawem 
płatności ani inne niezgodne z prawem korzyści na rzecz osób trzecich, w szczególności urzędników lub 
pracowników klientów SPÓŁKI.  
 
W trakcie wykonywania przez DORADCĘ czynności na rzecz SPÓŁKI nie będzie naruszane obowiązujące prawo, 
w szczególności przepisy prawa karnego. 
 
Jeżeli DORADCA wykonywał już czynności na rzecz SPÓŁKI, wszystkie elementy niniejszego oświadczenia 
obowiązują również w odniesieniu do przeszłości. 
 
DORADCA oświadcza przez podpisanie niniejszej umowy, że w przeszłości nie naruszył obowiązujących 
przepisów antykorupcyjnych w okresie wykonywania zobowiązań wobec SPÓŁKI ani w innych okolicznościach. 
 
DORADCA oświadcza ponadto, że w przeszłości nigdy nie był przedmiotem postępowania karnego oraz że żaden 
sąd nie nałożył na niego sankcji karnych.  
 
DORADCA przyjmuje do wiadomości, że niniejsze oświadczenie może być wykorzystane przez SPÓŁKĘ do 
przedłożenia w odpowiednich organach. DORADCA wyraża zgodę na powyższe. 
 
____________________________  ___________________________ 
Miejscowość, data Podpis DORADCY 

 
 
      ____________________________ 
Pieczęć firmowa Nazwisko drukowanymi literami, stanowisko 
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