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I. Postanowienia ogólne
§1
Celem niniejszej Polityki jest:
1) okre•lenie podstawowych zasad i wymaga• w zakresie przeciwdzia•ania zagro•eniom
korupcyjnym w Spó•ce,
2) okre•lenie obowi!zków i uprawnie• w zakresie przeciwdzia•ania zagro•eniom korupcyjnym.

§2
Niniejsza polityka ma zastosowanie do:
1) jednostek i komórek organizacyjnych Spó•ki,
2) pracowników Spó•ki,
3) podmiotów zewn"trznych wykonuj!cych dzia•ania na rzecz lub w imieniu Spó•ki,
4) procesów realizowanych przez Spó•k".

II. S!ownik terminów
§3
Wyrazom i wyra•eniom u•ytym w niniejszej Polityce nadano nast"puj!ce znaczenie:
1) korupcja – dzia•anie lub zaniechanie dzia•ania, jak równie• obietnica takiego post"powania,
w celu uzyskania nienale•nej korzy•ci przekazanej, obiecanej lub domniemanej, zarówno
materialnej jak i niematerialnej, w sposób bezpo•redni lub po•redni,
2) przeciwdzia•anie zagro•eniom korupcyjnym – wdro•ony na podstawie niniejszej Polityki
•rodek lub zespó• •rodków systemu zarz!dzania ryzykiem i zgodno•ci!, którego celem jest
wyeliminowanie lub zredukowanie zagro•e• korupcyjnych,
3) zagro•enie korupcyjne – ryzyko wyst!pienia korupcji w zwi!zku z dzia•alno•ci! Spó•ki.
III. Deklaracja Zarz"du
§4
1.

Zapobieganie i przeciwdzia•anie zagro•eniom korupcyjnym oraz korupcji jest cz"•ci! systemu
zarz!dzania Spó•k!, maj!c! zastosowanie w jednostkach i komórkach organizacyjnych Spó•ki,
stanowi!c! obowi!zek wszystkich pracowników oraz osób wspó•pracuj!cych, odpowiednio do
zakresów

czynno•ci,

postanowie•

zawartych

w

przepisach

prawa

powszechnie

obowi!zuj!cego, przepisach wewn"trznych oraz umowach cywilnoprawnych.
2.

Przeciwdzia•anie zagro•eniom korupcyjnym jest istotnym dla Spó•ki elementem kultury
korporacyjnej, maj!cym zapewni# adekwatne i efektywne •rodki dla:
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1) redukcji podatno•ci na zagro•enia korupcyjne oraz unikni•cia przest•pczo•ci korupcyjnej
w Spó!ce,
2) zbudowania wizerunku Spó!ki jako rzetelnej, gospodarnej i uczciwie dzia!aj"cej organizacji,
stosuj"cej w relacjach z interesariuszami wewn•trznymi i zewn•trznymi zasady
przejrzysto•ci

i

obiektywizmu,

uniemo•liwiaj"ce,

poprzez

postawy

pracowników

i realizowane procedury, dyskryminacj• lub nieuzasadnione uprzywilejowanie.

IV. Zarz•dzanie ryzykiem korupcyjnym w Poczcie Polskiej S.A.
§5
Ryzyko korupcyjne jest jednym z ryzyk uwzgl•dnianych i zarz•dzanych przez Spó•k• w zwi•zku
z wszystkimi obszarami dzia•alno!ci Spó•ki i wobec wszystkich osób, z udzia•em których Spó•ka
realizuje swoje dzia•ania.
§6
Komórk• organizacyjn• odpowiedzialn• za planowanie i wdra"anie !rodków zarz•dzania ryzykiem
korupcyjnym jest Biuro Zarz•dzania Ryzykiem i Zgodno!ci•

V. Odpowiedzialno!ci w zakresie przeciwdzia"ania zagro#eniom korupcyjnym
§7
1. Zarz•d Poczty Polskiej S.A. odpowiada za:
1) ustanawianie struktur i rozwi•za# organizacyjnych niezb•dnych do wdro"enia w Spó•ce
systemu przeciwdzia•ania zagro"eniom korupcyjnym,
2) przeciwdzia•anie zagro"eniom korupcyjnym, w tym sprawowanie nale"ytego nadzoru nad
organizacj• wewn•trzn• oraz procedurami zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowi•zuj•cego oraz przepisami wewn•trznymi,
3) ocen• funkcjonowania i doskonalenia systemu przeciwdzia•ania zagro"eniom korupcyjnym.
2. Dyrektor Biura Zarz•dzania Ryzykiem i Zgodno!ci• odpowiada za:
1) koordynowanie wdra"ania niniejszej Polityki,
2) opracowanie, na podstawie zidentyfikowanych ryzyk, za•o"e# wdro"enia i certyfikacji
systemu przeciwdzia•ania zagro"eniom korupcyjnym jako elementu systemu zarz•dzania
ryzykiem i zgodno!ci• w Spó•ce,
3) opracowywanie i przestawianie Zarz•dowi Spó•ki corocznych raportów z przegl•du
systemu przeciwdzia•ania zagro"eniom korupcyjnym.
3. Dyrektor Centrum Zarz•dzania Zasobami Ludzkimi odpowiada za:
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1) opracowanie i wdro•enie regulacji dotycz•cych post•powania pracowników Spó•ki
w sytuacji zagro•e! korupcyjnych, w tym w szczególno"ci zasad unikania konfliktu
interesów oraz post•powania w sytuacji zaistnienia konfliktu interesów,
2) opracowanie i wdro•enie programu szkoleniowego dla pracowników Spó•ki w zakresie
zapobiegania i przeciwdzia•ania zagro•eniom korupcyjnym.
4. Dyrektor Biura Public Relations odpowiada za opracowanie i wdro•enie programu dzia•a!
komunikacyjnych

wspomagaj•cych

budowanie

wizerunku

Spó•ki

jako

organizacji

zapobiegaj•cej i przeciwdzia•aj•cej zagro•eniom korupcyjnym w relacjach z interesariuszami
wewn•trznymi i zewn•trznymi.
5. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Spó•ki odpowiadaj• za:
1) organizacj• wykonywania zada! podleg•ych pracowników w sposób zapewniaj•cy
eliminacj• lub redukcj• zagro•e! korupcyjnych,
2) identyfikacj•

obszarów/procesów/czynno"ci

szczególnie

podatnych

na

zagro•enie

korupcyjne w zakresie dzia•ania jednostki/komórki,
3) wdro•enie dzia•a! zapobiegawczych i koryguj•cych, minimalizuj•cych zidentyfikowane
ryzyka.

VI. Doskonalenie systemu przeciwdzia•ania zagro!eniom korupcyjnym
§8
1.

Dyrektor Biura Zarz•dzania Ryzykiem i Zgodno"ci• dokonuje przegl•du adekwatno"ci
systemu przeciwdzia•ania zagro•eniom korupcyjnym pod k•tem jego efektywno"ci i na
bie••co podejmuje dzia•ania w celu jego optymalizacji.

2.

Raport dotycz•cy funkcjonowania i doskonalenia systemu przeciwdzia•ania zagro•eniom
korupcyjnym w Spó•ce Dyrektor Biura Zarz•dzania Ryzykiem i Zgodno"ci• przedstawia
Zarz•dowi Spó•ki za ka•dy kolejny rok kalendarzowy.
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