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Polityka przeciwdziałania przekupstwu i oszustwom 
 
1. Wstęp 
 
Firma Keller surowo zabrania przekupstwa, oszustw i wszelkich innych nieuczciwych praktyk 
biznesowych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w naszym Kodeksie postępowania w biznesie 
oczekujemy od wszystkich pracowników przestrzegania przepisów prawnych i wykazywania wysokich 
standardów etycznych w każdej sytuacji.  
 
Przestrzegamy przepisów prawnych dotyczących zapobiegania oszustwom, przekupstwu i korupcji 
obowiązujących na terenie wszystkich krajów, w których prowadzimy swoją działalność. Dotyczy to 
zwłaszcza przepisów bezpośrednio odnoszących się do określonych praktyk biznesowych. Oszustwo, 
przekupstwo i wszelkie inne nieuczciwe praktyki biznesowe mogą nie tylko powodować straty finansowe, 
lecz także negatywnie wpływać na reputację firmy. Utrzymanie wizerunku Keller Group plc jako firmy 
podejmującej działania biznesowe w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem jest naszym 
najwyższym priorytetem 
 
2. Cele Polityki 
 
Celem niniejszej Polityki jest określenie zobowiązań Grupy w zakresie wykrywania przekupstwa, oszustw 
i innych nieuczciwych praktyk biznesowych oraz utrzymanie naszego surowego stanowiska wobec takich 
działań. 
 
Aby to osiągnąć, firma Keller: 
 
• opracuje i będzie utrzymywać skuteczne środki kontroli zapobiegające przekupstwu, oszustwom i 

innym nieuczciwym praktykom biznesowym; 
• zapewni, że wszelkie podejrzewane, domniemane, niedoszłe lub dokonane działania o charakterze 

przekupstwa, oszustwa lub innych nieuczciwych praktyk biznesowych będą odpowiednio badane, 
niezależnie od stanowiska i stażu osoby podejrzanej o takie działania; 

• zobowiązuje się zawsze podejmować odpowiednie działania dyscyplinarne w przypadku, gdy w 
wyniku dochodzenia udowodnione zostanie niedoszłe lub dokonane przekupstwo, oszustwo lub inna 
nieuczciwa praktyka biznesowa, a wszelkie istotne przypadki takich działań zostaną zgłoszone do 
działu prawnego Grupy, który opracuje odpowiednie raporty; 

• wdroży proces analizowania incydentów, systemów i procedur oparty na wyciąganiu wniosków z 
przeszłości, aby zapobiec nieuczciwym działaniom w przyszłości i krzewić odpowiedzialne postawy 
biznesowe w obrębie Grupy. 

 
 
3. Realizacja celów firmy 
 
Firma Keller surowo zabrania: 
 
• oferowania, domagania się lub przyjmowania łapówek, zarówno w formie pieniędzy, jak i innych 

korzyści; 
• oferowania takich korzyści dowolnej osobie lub firmie lub przyjmowania od nich takich korzyści, 

niezależnie od lokalizacji geograficznej (dotyczy zarówno osób prywatnych i firm, jak i 
urzędników i organów państwowych); 

• przyjmowania lub oferowania takich korzyści przez pracownika, przedstawiciela lub inne 
osoby/organy działające w imieniu Grupy; 

• zapewniania Grupie dowolnej korzyści handlowej, umownej lub prawnej w nieetyczny sposób;  
• uzyskiwania przez pracowników dowolnej osobistej korzyści (zarówno finansowej, jak i w innej 

formie) na użytek własny lub powiązanych z niminimi ze sobą osób; 
• uchylanie się od płacenia podatków lub ułatwianie innej osobie uchylania się od płacenia 

podatków. 
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Firma Keller zdaje sobie sprawę, że praktyki rynkowe różnią się w zależności od terytorium, na którym 
prowadzone są działania biznesowe, i że niektóre zachowania uznawane za normalne i dopuszczalne w 
jednym kraju nie muszą być tak postrzegane w innym. Niniejsza Polityka zabrania oferowania wszelkich 
zachęt materialnych, które skutkują osobistą korzyścią bądź przewagą osoby obdarowywanej lub 
dowolnych powiązanych z nią osób/organów i dążą do wpłynięcia na takie osoby/organy w taki sposób, 
aby podjęły działania nieleżące w wyłącznym interesie Grupy lub osób/organów, które zatrudniają osobę 
otrzymującą zachętę lub są przez taką osobę reprezentowane. 
 
Płatności na rzecz urzędników państwowych w zamian za wykonanie lub przyspieszenie określonych 
czynności (tzw. „płatności przyspieszające tok sprawy”) są zabronione. Firma Keller uważa jednak, że 
pracownicy powinni unikać zagrożeń dla swojego życia, swojej wolności lub własności.   Jeżeli 
pracownicy zostają zmuszeni do dokonania płatności, wówczas muszą możliwie jak najszybciej zgłosić 
dokonanie takiej płatności swojemu bezpośredniemu przełożonemu oraz lokalnemu kierownikowi ds. 
etyki i zgodności.   
 
Uchylanie się od płacenia podatków jest przestępstwem polegającym na oszukiwaniu władz publicznych 
określonego terytorium w zakresie należnych podatków. Zabroniony jest udział w jakichkolwiek 
działaniach, które mogą być uznane za uchylanie się od płacenia podatków lub ułatwianie uchylania się 
od płacenia podatków poprzez zawieranie jakichkolwiek umów z pracownikami, klientami, dostawcami 
lub kontrahentami, które mogą przyczynić się do uchylania się od płacenia podatków na rzecz 
odpowiednich władz. 
 
Polityka nie zabrania poniższych praktyk, o ile stanowią one zwyczaj na terenie danego kraju, zachowują 
odpowiednie proporcje i są odpowiednio rejestrowane: 
 
• normalne i stosowne okazywanie gościnności; 
• wręczanie upominku związanego ze świętem lub inną specjalną okazją; 
• korzystanie ze znanych, ogólnodostępnych sposobów przyspieszania procedur za opłatą oraz 
• oferowanie zasobów ułatwiających podjęcie decyzji przez daną osobę lub dany organ, o ile zasoby te 

są dostarczane wyłącznie w tym celu. 
 
Nie dokonujemy żadnych bezpośrednich lub pośrednich płatności na rzecz partii politycznych. 
Dokonywanie darowizn na cele charytatywne w imieniu Grupy musi odbywać się zgodnie z naszymi 
wewnętrznymi procedurami. 
 
Na użytek praktyczny „oszustwo” zostaje zdefiniowane w niniejszym dokumencie jako działania 
polegające na przedstawieniu nieprawdziwych informacji, nieujawnieniu określonych informacji bądź 
nadużyciu zaufania w celu osiągnięcia korzyści, spowodowania strat lub stworzenia zagrożenia strat u 
innych stron.  
 
Wśród przykładów potencjalnych oszustw wymierzonych w firmę Keller można wymienić:  
 
• kradzież, niewłaściwe wykorzystanie lub sprzeniewierzenie własności, sprzętu, funduszy, materiałów, 

akt lub innych środków należących do firmy Keller; 
• fałszowanie dokumentów księgowych i/lub zawieranie nieprawdziwych informacji w dokumentacji o 

charakterze finansowym lub innym, z zamiarem zapewnienia korzyści sobie lub innej osobie (np. 
ewidencja czasu pracy, wnioski o zwrot wydatków, dokumentacja związana z zakupami, budżetem 
lub zwrotami przysługującymi na mocy prawa); 

• wszelkie niestosowne działania prowadzące do zmiany, niszczenia lub kopiowania danych albo 
manipulowania nimi.  

 
W oszustwie może uczestniczyć jedna osoba lub grupa osób będących w zmowie. Osoby takie mogą 
być powiązane z firmą Keller zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. 
 
Podjęcie decyzji o tym, co jest dopuszczalne, a co nie, może wiązać się z nieuniknionymi trudnościami. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy dane działanie może być równoznaczne z przekupstwem lub 
oszustwem, należy przed jego podjęciem skonsultować się z lokalnym kierownikiem najwyższego 
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szczebla. W razie potrzeby należy także poprosić o pomoc lokalnego kierownika ds. etyki i zgodności lub 
przedstawicieli działu prawnego Grupy. 
 
4. Zgłaszanie i właściwe reagowanie 
 
Zasadniczo pracownik, który odkrywa lub podejrzewa przekupstwo bądź nieuczciwe działanie, powinien 
zgłosić to swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Może także skonsultować się z lokalnym 
kierownikiem ds. etyki i zgodności lub działem prawnym Grupy. 
Zdajemy sobie jednak sprawę, że w określonych sytuacjach pracownicy mogą odczuwać pewien opór. W 
takich przypadkach zachęcamy pracowników do możliwie jak najszybszego kontaktu z naszym poufnym i 
niezależnym telefonicznym centrum zgłaszania nieprawidłowości w celu poinformowania o zauważonym 
problemie.  
 
Więcej informacji zawiera Polityka zgłaszania nieprawidłowości. 
  
5. Zakres 
 
Niniejsza Polityka obejmuje wszystkie podmioty prawne, które znajdują się w pełnym posiadaniu Keller 
Group plc, w których Keller Group plc posiada większość udziałów lub które znajdują się pod jej ogólną 
kontrolą operacyjną. Polityka dotyczy przekupstwa, oszustw i innych nieuczciwych praktyk biznesowych 
dokonywanych przez pracowników (w tym tymczasowych), przedstawicieli, dostawców i wykonawców – 
zarówno w obrębie firmy, jak i poza nią. 
 
6. Zarządzanie 
 
Nadzór nad niniejszą Polityką sprawuje komitet wykonawczy zarządu Keller Group plc. 
 
 
7. Obowiązki 
 
Niniejsza Polityka obejmuje wszystkie osoby zatrudnione przez dowolną spółkę wchodzącą w skład 
Keller Group lub wykonujące prace na jej rzecz, w tym wykonawców oraz pracowników tymczasowych i 
agencyjnych. 
 
Wszystkie osoby wyszczególnione powyżej są zobowiązane do: 
 
• zrozumienia Kodeksu postępowania w biznesie firmy Keller i postępowania zgodnie z jego treścią, a 

także przestrzegania prawa i wykazywania wysokich standardów etycznych; 
• zgłaszania zgodnie z niniejszą Polityką wszelkich znanych lub podejrzewanych działań będących 

formą przekupstwa, oszustwa lub innej nieuczciwej praktyki w firmie – zarówno dokonanych, jak i 
niedoszłych; 

• jak najszybszego powiadamiania firmy o wszelkich podejrzeniach nieprawidłowości, tak aby 
umożliwić przeprowadzenie odpowiedniego dochodzenia, oraz 

• współpracy w przypadku wszelkich dochodzeń. 
 
8. Informacje dodatkowe 
 
• Kodeks postępowania w biznesie  
• Polityka zgłaszania nieprawidłowości 
• Podręcznik Grupy dotyczący zgodności z przepisami przeciwdziałającymi przekupstwu i oszustwom 
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9. Historia zmian dokumentu 
 
Status polityki Ostateczny 
Data wydania 06.10.2016 r. 
Ostatnia wersja i aktualizacja 26.11.2020 r.  
Data kolejnej wersji 30.06.2021 r. 
Właściciel polityki Dział prawny Grupy 
 


