Klauzula antykorupcyjna
1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy
zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących
Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez
uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio,
jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
2. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej
Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i
regulacji

wewnętrznych

odnośnie

standardów

etycznego

postępowania,

przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i
wydatków,

konfliktu

interesów,

wręczania

i

przyjmowania

upominków

oraz

anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak
i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
3. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze
Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu,
dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w
ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie
upoważniała, a także nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani
nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego
korzyść finansową lub inną, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio
żadnemu z niżej wymienionych:
(i) żadnemu członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi danej
Strony

lub

któregokolwiek

kontrolowanego

lub

powiązanego

podmiotu

gospodarczego Stron,
(ii) żadnemu funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osobie fizycznej
pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie
prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym
znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego
lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;
(iii) żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd
państwowy;
(iv) żadnemu agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej
wymienionych; ani też
(v) żadnej innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub
działań

mogących

skutkować

jakimkolwiek

niezgodnym

z

prawem

uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie

takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania
korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii
Europejskiej, zarówno bezpośrednio jak i działając poprzez kontrolowane lub
powiązane podmioty gospodarcze Stron.
4. Strony są zobowiązane do natychmiastowego informowania się wzajemnie o każdym
przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu. Na pisemny wniosek
jednej ze Stron, druga Strona dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na
uzasadnione pytania drugiej Strony, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej
Umowy zgodnie z postanowieniami tego paragrafu.
5. W celu należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, każda ze Stron
zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie
działającej w dobrej wierze możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości za
pośrednictwem

poczty

elektronicznej

Anonimowego

Systemu

Zgłaszania

Nieprawidłowości: anonim@orlen.pl
6. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w
związku lub w celu wykonania niniejszej umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli
każdej ze Stron, PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo przeprowadzenia audytu
antykorupcyjnego u każdej ze Stron, w celu weryfikacji przestrzegania przez
Dostawcę/Kontrahenta postanowień niniejszego Paragrafu, w tym w szczególności w
celu wyjaśnienia wszystkich kwestii dotyczących działania lub działań korupcyjnych,
na co Strony wyrażają zgodę.

