OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW
DOTYCZĄCYCH ZWALCZANIA KORUPCJI
Grupa CEMEX w tym CEMEX Polska Sp. z o.o. oraz główna spółka grupy CEMEX tj. CEMEX, S.A.B. de
C.V. (wraz ze spółkami zależnymi, zwane łącznie „Cemex”) kładzie duży nacisk na przestrzeganie
wszystkich przepisów prawa dotyczących swojej działalności globalnej, w tym amerykańskiej ustawy o
przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom korupcyjnym (Foreign Corrupt Practices Act, „FCPA”),
brytyjskiej ustawy o zwalczaniu przekupstwa z 2010 r. (Bribery Act 2010), Konwencji OECD o
zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych („Konwencja OECD”) oraz
wszelkich innych przepisów dotyczących przeciwdziałaniu korupcji (łącznie „przepisy o
przeciwdziałaniu korupcji”). W związku z tym wszyscy pracownicy CEMEX, a także jego agenci,
przedstawiciele, dostawcy, dystrybutorzy, konsultanci, partnerzy w zakresie wspólnych przedsięwzięć
oraz wszystkie inne podmioty prowadzące działalność na rzecz CEMEX lub w imieniu CEMEX,
niezależnie od obywatelstwa lub miejsca zatrudnienia (dalej „agenci CEMEX”) mają obowiązek w pełni
przestrzegać FCPA, brytyjskiej ustawy o zwalczaniu przekupstwa z 2010 r., konwencji OECD oraz
wszystkich innych stosownych przepisów o przeciwdziałaniu korupcji.
Zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu korupcji żaden agent CEMEX nie może przekazywać ani
obiecać przekazania, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek płatności lub innej korzyści (1)
urzędnikowi państwowemu, członkowi partii politycznej, kandydatowi partii politycznej na urząd,
stronie, z którą utrzymywane są stosunki handlowe – w celu podjęcia lub zachowania współpracy
biznesowej, zabezpieczenia działalności biznesowej stronie powiązanej z CEMEX lub zapewnienia dla
CEMEX jakiekolwiek nielegalnej korzyści handlowej.
Działalność CEMEX często wymaga kontaktów z władzami wykonującymi swoje obowiązki formalne
wynikające z przepisów prawa. Takie kontakty są dozwolone na mocy przepisów o przeciwdziałaniu
korupcji, przy czym CEMEX surowo zabrania oferowania lub przekazywania nienależnych płatności lub
korzyści urzędnikom zatrudnionym w organach władzy w celu rozpoczęcia lub utrzymania jakiejkolwiek
działalności biznesowej. W związku z tym wszelkie płatności przekazywane przez agentów CEMEX
urzędnikom zatrudnionym w organach władzy muszą być dokładnie analizowane przed faktycznym
dokonaniem płatności. Płatności takich nie można dokonać, o ile nie są one wyraźnie dozwolone i
zatwierdzone przez Generalnego Radcę Prawnego Grupy CEMEX.
Ponadto CEMEX zabrania manipulowania zapisami w księgach rachunkowych i innych ewidencjach w
celu zapobieżenia nieprawidłowemu przedstawieniu informacji finansowych podmiotów CEMEX.
CEMEX wymaga też przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu korupcji, których celem jest karanie
za przypadki wręczania oraz otrzymywania łapówek, nielegalnych płatności i oszustw. Z tego względu
CEMEX zabrania agentom CEMEX ukrywania prawdziwego charakteru płatności w celu
przeciwdziałania nieprawidłowemu ujęcia takich płatności w księgach rachunkowych i innych
ewidencjach CEMEX.
(1) Przez „korzyści” należy rozumieć w szczególności pieniądze, prezenty, przysługi osobiste, posiłki,
atrakcje związane z rozrywką, działania na rzecz interesu osobistego beneficjenta korzyści, rabaty na
produkty lub usługi w wysokości innej niż powszechnie dostępne dla innych podmiotów, zatrudnienie
dla urzędników lub ich krewnych, wpłaty na cele polityczne, płatności na rzecz osób trzecich, pokrycie
kosztów podróży, przejęcie lub umorzenie długu.
Z uwagi na to, że CEMEX działa w wielu różnych systemach prawnych, niniejsza Polityka stanowi
wyłącznie zarys obowiązujących Państwa wymagań z zakresu przepisów dotyczących przeciwdziałania
korupcji. Istnieje możliwość, że obowiązujące Państwa przepisy dotyczące przeciwdziałania korupcji
zawierają elementy, które nie zostały wymienione w niniejszym dokumencie, a które mogą nakładać
wymogi bardziej surowe od określonych powyżej. W przypadkach dopuszczenia się ponosicie Państwo
odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami prawa lokalnego, które mogą
Państwa obowiązywać. Od wszystkich agentów CEMEX oczekuje się przestrzegania tych przepisów. W
dążeniu do uzyskania bardziej przejrzystego procesu angażowania zewnętrznych dostawców CEMEX
włączył do formularza rejestracji dostawcy następujące pytanie:

Czy Dostawca będzie działał
przedstawiciel lub agent?

w

imieniu

CEMEX

jako

pośrednik,

pełnomocnik,

TAK __ NIE ___
W przypadku odpowiedzi „TAK” należy podać krótkie wyjaśnienie:

Uwaga: Odpowiedzi na to pytanie powinien udzielić upoważniony przedstawiciel dostawcy, który za
taką odpowiedź ponosi odpowiedzialność.
W zależności od odpowiedzi i okoliczności danej sprawy departament prawny CEMEX przeprowadzi
proces weryfikacji („due diligence”) w celu potwierdzenia kwalifikowalności danego dostawcy i
określenia obowiązujących wymogów prawnych.
Składając podpis pod niniejszą Polityką potwierdzają Państwo zapoznanie się z ustanowionymi w niej
warunkami oraz przyjmują Państwo do wiadomości, że warunki te są obligatoryjne dla Państwa jako
dostawcy CEMEX. W związku z tym potwierdzają Państwo przestrzeganie wszystkich powyższych
postanowień oraz niewystępowanie w tym zakresie konfliktu interesu.

Nazwa dostawcy:
Adres dostawcy:
Imię i nazwisko przedstawiciela dostawcy:
Stanowisko przedstawiciela dostawcy:
Podpis:
Data:

