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POLITYKA ANTYKORUPCYJNA  W SPÓŁCE ZAKŁADY MIĘSNE „ZAKRZEWSCY”  

DARIUSZ ZAKRZEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI SP. J.  

  

1. Polityka Antykorupcyjna ma na celu ograniczenie i wyeliminowanie ryzyka korupcji w działalności 

spółki Zakłady Mięsne „Zakrzewscy” Dariusz Zakrzewski, Janusz Zakrzewski sp. j. (dalej: Spółka) 

na wszelkich płaszczyznach działalności Spółki.  

2. Adresatem Polityki Antykorupcyjnej są wszyscy pracownicy i współpracownicy Spółki oraz 

partnerzy biznesowi, dostawcy i kontrahenci Spółki. 

3. Polityka antykorupcyjna obowiązuje pracowników i współpracowników Spółki na wszelkich 

szczeblach struktury organizacyjnej Spółki.   

4. Spółka stosuje zasady uczciwości i wiarygodności w całej swojej działalności, przy poszanowaniu 

najwyższych standardów etycznych, w sposób przejrzysty i odpowiedzialny.  

5. Spółka przestrzega obowiązywania przepisów prawa dotyczących konkurencji. Przepisy te 

zabraniają w szczególności formalnych i nieformalnych sojuszy, umów, przedsięwzięć, 

uzgodnień i zachowań koordynowanych między konkurentami w zakresie stosowanych przez 

nich cen, obsługiwanych terenów, ich udziałów w rynku lub klientów. Porozumienia z 

konkurentami powinny być realizowane w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

6. Jakakolwiek zachowania o charakterze korupcyjnym są zabronione.  

7. Korupcją jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek 

osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, zarówno o 

charakterze materialnym jak i niematerialnym, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek 

innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub 

zaniechanie działania w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Spółki.  

8. Spółka nie dopuszcza i nie akceptuje korupcji.  

9. Spółka nie akceptuje w szczególności następujących działań: 

a) przekazanie, oferowanie lub nakłanianie do przekazania jakiejkolwiek korzyści majątkowej – 

zarówno pod postacią zapłaty, jak i prezentu, czy innej postaci niematerialnej – w celu 

spowodowania określonego działania lub zaniechania, albo w podziękowaniu za określone 

działanie lub zaniechanie; 

b) przyjęcie zapłaty, prezentu lub innej korzyści niematerialnej lub też obietnic ich otrzymania 

od osoby trzeciej; 

c) przeznaczania środków Spółki na cele niezwiązane z wykonywaniem obowiązków;  
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d) faworyzowanie wybranych kontrahentów, czyli ich wyróżnianie lub szczególne traktowane, 

nieznajdujące się obiektywnego uzasadnienia w zasadach przyjętych w Spółce; 

e) faworyzowanie członków rodzinnych i osób bliskich lub osób pozostających w relacjach 

koleżeńskich (nepotyzm i kumoterstwo).  

10. Nie jest sankcjonowane brak przyjęcia lub brak wręczenia łapówki lub zgłoszenie takich działań 

bądź próby podjęcia takich działań.  

11. Niezgłaszane działań korupcyjnych lub ich prób stanowi naruszenie niniejszej polityki 

antykorupcyjnej.  

12. Majątek Spółki należy wykorzystywać tylko do celów biznesowych Spółki, zgodnie z prawem i 

interesem Spółki.  

13. Pracownicy powinni unikać sytuacji, gdy ich osobiste lub finansowe korzyści stanowią zagrożenie 

dla interesów Spółki (konflikt interesów).  

14. Pracownicy zobowiązani są do powstrzymana się od działań mogących doprowadzić do konfliktu 

interesów, w szczególności unikania sytuacji w kontaktach z dostawcami i potencjalnymi 

dostawcami, w których interesy osobiste mogą mieć pierwszeństwo przed interesami Spółki.  

15. Pracownicy są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów wspólnikom Spółki 

lub osobom przez nich wyznaczonych, tak aby można było podjąć kroki w celu usunięcia konfliktu 

czy zmniejszenia do dopuszczalnego poziomu.  

16. Zadaniem kadry kierowniczej jest ograniczanie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów wśród 

podległych im pracowników. Z pracownikami zgłaszającymi ryzyko konfliktu interesów należy 

wspólnie ocenić sytuację i w razie potrzeby wyłączyć ich ze sprawy.  

17. Niedopuszczalnym jest wykorzystanie swojej pozycji służbowej dla osiągnięcia korzyści 

osobistej.  

18. Niedopuszczalnym jest przekazywanie informacji poufnych od dostawców do konkurenta, bez 

zgody dostawcy.  

19. Zgłoszenia dotyczące niebezpiecznych warunków pracy, zachowań noszących znamiona 

nadużyć, nielegalnych lub nieletnich pracownikach należy przekazywać do przełożonego lub na 

adres zakrzewscy@zakrzewscy.pl  

20. Wybór dostawców towarów lub usług dokonywany jest każdorazowo w oparciu o zasady 

przejrzystości, profesjonalizmu, identyfikowalności i równego traktowania, na podstawie kryteriów 

obiektywnych związanych z konkurencyjnością, jakością produktów oraz zlecanych usług, z 

uwzględnieniem czynników o charakterze ekonomicznym.  
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21. Spółka zapewnia że umowy, zamówienia lub porozumienia zawarte z dostawcami towarów lub 

usług będą wyczerpująco, w sposób jednoznaczny i przejrzysty opisywały ich przedmiot, sposób 

ich wykonania oraz kryteria zastosowane dla ustalenia wysokości należnego wynagrodzenia.  

22. Wszelkie zdarzenia lub potencjalne zdarzenia o charakterze korupcyjnym stanowiące naruszenie 

postanowień niniejszej Polityki należy zgłaszać do wspólników lub na adres 

zakrzewscy@zakrzewscy.pl 

23. Zgłoszenie zdarzenia, które budzi wątpliwości pod względem przestrzegania postanowień 

niniejszej Polityki powinno zawierać: 

a) datę wystąpienia zdarzenia o charakterze korupcyjnym; 

b) opis zdarzenia wraz z podaniem jak największej ilości szczegółów oraz dowodów. 

24. Wspólnicy Spółki lub osoby przez nich uprawnione mogą podejmować kontakt z osobą 

zgłaszającą w celu wyjaśnienia i doprecyzowania zgłoszenia.  

25. Zgłoszenia będą badane z dochowaniem należytej staranności, z zachowaniem zasad poufności. 

26. Osoba zgłaszająca może zachować anonimowość na swoje żądanie wyrażone w zgłoszeniu.  

27. Osoba dopuszczająca się zachowań o charakterze korupcyjnym może ponieść konsekwencje 

dyscyplinarne.  

28. Pracownik, który złoży celowo nieprawdziwe zgłoszenie o zdarzeniu korupcyjnym może ponieść 

z tego tytułu konsekwencje dyscyplinarne.  

29. Zdarzenia o charakterze korupcyjnym będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.  

 


