Zał cznik do ZPZ Nr 79/ZN

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI W CENTRALNYM DOMU
MAKLERSKIM PEKAO S.A.

Data wej cia w ycie: 25 lipca 2014 r.
Nowelizacja: 14 lipca 2016 r., 31 lipca 2017 r.

Dział I
Ogólne zało enia i kompetencje w zakresie zarz dzania ryzykiem korupcji
§ 1.

§ 2.

§ 3.

1.

„Polityka przeciwdziałania korupcji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA” (zwana
dalej „Polityk ”) okre la podstawowe zasady post powania maj ce na celu
przeciwdziałanie korupcji. Polityka definiuje ogólne zało enia i kompetencje w zakresie
zarz dzania ryzykiem korupcji, jak równie wprowadza Program przeciwdziałania korupcji
w CDM.

2.

Działania maj ce znamiona korupcji mog prowadzi do wszcz cia przewidzianych
prawem procedur, w tym post powania karnego w stosunku do osób czynnie
zaanga owanych w te działania, post powania administracyjnego lub karnego w stosunku
do ich przeło onych w zakresie niedopełnienia obowi zku nadzoru, a tak e post powania
w stosunku do CDM.

3.

Działania maj ce znamiona korupcji, poza post powaniami okre lonymi w ust 2, mog
prowadzi do utraty reputacji przez CDM, Grup Banku Pekao S.A., jak równie do utraty
zaufania klientów.

1.

Polityka dotyczy ka dej osoby pozostaj cej z CDM w stosunku pracy lub innym stosunku
prawnym o podobnym charakterze, w tym osób wchodz cych w skład statutowych organów
CDM oraz osób odbywaj cych w CDM praktyk (zwanych dalej „pracownikami CDM”) w
zakresie w jakim wykonuj czynno ci na rzecz CDM.

2.

Polityka znajduje zastosowanie do ka dej działalno ci podejmowanej przez CDM.
Przez u yte w Polityce okre lenia nale y rozumie :
1)

CDM – Centralny Dom Maklerski Pekao SA;

2)

Administrator Umowy – komórka organizacyjna wnioskuj ca o zawarcie umowy.
Je eli Administrator Umowy nie mo e by okre lony w sposób jednoznaczny,
wówczas, jest nim komórka odpowiedzialna za bud et wydatkowany w ramach danej
umowy (Centrum Kosztów);

3)

bran a wysokiego ryzyka korupcji: bran a zbrojeniowa, paliwowa, gazowa,
farmaceutyczna, medyczna, górnicza, nieruchomo ci, zamówie publicznych i usług
komunalnych;

4)

darowizna - wydatki na cele społecznie u yteczne, kiedy to darczy ca nie otrzymuje
w zamian adnych wiadcze ze strony obdarowanego i nie ma bezpo rednich
korzy ci materialnych wynikaj cych z ich przekazania;

5)

darowizna na rzecz partii politycznych – jakakolwiek darowizna wspieraj ca cel
polityczny, w szczególno ci: przekazanie rodków pieni nych, prezentów, usług, w
tym usług marketingowych oraz promocyjnych, zakup biletów na uroczysto ci
podczas których zbierane s fundusze, datki wspieraj ce organizacje badawcze
maj ce bliskie relacje z dan parti polityczn oraz zwolnienie pracowników CDM z
obowi zku pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w celu umo liwienia im
wzi cia udziału w kampanii politycznej lub kandydowania na urz d publiczny;

6)

jednostka organizacyjna dysponuj c
rodkami publicznymi – pa stwowa osoba
prawna (mienie nale ce w cało ci do Skarbu Pa stwa lub innych pa stwowych osób
prawnych) lub samorz dowa osoba prawna (mienie nale ce w cało ci do
jednostki/jednostek samorz du terytorialnego albo do jednostki/jednostek samorz du
terytorialnego i Skarbu Pa stwa) utworzona na podstawie odr bnych ustaw w celu
wykonywania zada publicznych;

7)

Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, a tak e jednostka organizacyjna nie
posiadaj ca osobowo ci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno prawn , w tym
osoba zagraniczna w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalno ci
gospodarczej albo stowarzyszenia zwykłe, z któr CDM zawarł lub zamierza zawrze
umow o wiadczenie usług maklerskich przez CDM;
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8)

kontrahent - osoba fizyczna lub osoba prawna, a tak e jednostka organizacyjna nie
posiadaj ca osobowo ci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno prawn , w tym
osoba zagraniczna w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalno ci
gospodarczej albo stowarzyszenia zwykłe, która prowadz c, chocia by poboczn ,
działalno zarobkow lub zawodow dostarcza dobra lub wiadczy usługi na rzecz
CDM, w szczególno ci usługi doradztwa prawnego, windykacji, doradztwa w zakresie
zarz dzania, ksi gowo ci, płac, IT, oraz zarz dzania nieruchomo ciami;

9)

korupcja – wr czanie, oferowanie, obiecywanie, otrzymywanie, danie, zabieganie
o pieni dze, prezenty lub inne korzy ci w celu uzyskania b d utrzymania
nieuzasadnionej przewagi w ramach prowadzonej działalno ci biznesowej, bez
wzgl du na:
-

obywatelstwo, rezydencj , pełnienie funkcji publicznej lub miejsce zatrudnienia
osoby, której dotycz ww. działania,

-

miejsce podejmowania działa ,

-

rzeczywisty skutek podejmowanych działa .

Korupcja obejmuje równie płatno ci przy pieszaj ce bieg spraw;
10) korzy – jakakolwiek bezpo rednia lub po rednia korzy poprawiaj ca sytuacj
odbiorcy lub osoby trzeciej, za któr odbiorca nie jest zobowi zany zapłaci ceny
rynkowej lub ceny zwyczajowo przyj tej, obejmuj ca w szczególno ci: posiłki, napoje,
dotacje pieni ne, zwrot poniesionych wydatków, towary, seminaria/szkolenia
poł czone z rozrywk lub nie, bilety na imprezy towarzyskie lub sportowe, korzystanie
z domu letniskowego lub innego zakwaterowania. Je li pracownik CDM, ze wzgl du
na rol jak pełni w CDM, otrzymuje od Klienta lub kontrahenta CDM propozycj
zni ek, których aden inny podmiot na rynku nie oferuje, takie zni ki stanowi dla
pracownika CDM korzy ;
11) kraje o wysokim ryzyku korupcji – kraje, które otrzymały wynik 40 lub ni szy w
najbardziej aktualnym badaniu poziomu korupcji przeprowadzonym przez organizacj
Transparency International (tzw. Corruption Perceptions Index) dost pnym na stronie
intranetowej CDM;
12) Oficer ds. Przeciwdziałania Korupcji – Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w
CDM. Uprawnienia i obowi zki Oficera ds. Przeciwdziałania Korupcji okre la
niniejsza Polityka;
13) osoba pełni ca funkcj publiczn - funkcjonariusz publiczny, członek organu
samorz dowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponuj cej
rodkami publicznymi, chyba e wykonuje wył cznie czynno ci usługowe, a tak e
inna osoba, której uprawnienia i obowi zki w zakresie działalno ci publicznej s
okre lone lub uznane przez ustaw lub wi
c Rzeczpospolit Polsk umow
mi dzynarodow . Jako osob pełni c funkcj publiczn nale y równie traktowa :
- funkcjonariusza publicznego, członka organów samorz dowych oraz osob
zatrudnion w jednostce organizacyjnej dysponuj cej rodkami publicznymi w
innych krajach,
- kandydata na stanowisko publiczne, osob zajmuj c kierownicze stanowiska w
partiach politycznych oraz członka rodzin królewskich – wył cznie, gdy wykonuje
funkcje publiczne,
- członka najbli szej rodziny (np. mał onek, dzieci, rodzice, rodze stwo) lub
bliskiego współpracownika (np. bliski kolega z pracy, osobisty doradca) osoby
pełni cej funkcj publiczn - je li CDM posiada informacje w tym zakresie.
Osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej dysponuj cej rodkami publicznymi
nie sprawuj ce faktycznie znacz cej funkcji w podejmowaniu działa gospodarczych
tej jednostki (wykonuj ce wył cznie czynno ci operacyjne lub techniczne) nie s
traktowane jako osoby pełni ce funkcje publiczne.
W przypadku pracowników organów nadzoru lub kontroli osob pełni c funkcj
publiczn jest ka dy urz dnik pa stwowy, pracownik oraz ka da inna osoba
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wykonuj ca funkcje publiczne, bez wzgl du na status prawny organu nadzoru lub
kontroli.
Fakt, i działania podejmowane s według deklaracji w charakterze prywatnym, czy
te wiadczenie jest nieodpłatne, nie sprawia, i dana osoba przestaje by osob
pełni c funkcj publiczn ;
14) płatno ci przyspieszaj ce bieg spraw – płatno ci nie przewidziane obowi zuj cymi
przepisami, przekazywane w celu zabezpieczenia lub przy pieszenia rutynowej
procedury;
15)

prezent – pieni dze, dobra, usługi, po yczki lub inne korzy ci;

16)

Program przeciwdziałania korupcji – zasady post powania, procedury oraz
mechanizmy kontrolne maj ce na celu przeciwdziałanie korupcji;

17)

rozrywka – przejawy go cinno ci, posiłki, bilety na imprezy rozrywkowe, towarzyskie
i sportowe oraz udział w wydarzeniach sportowych. Rozrywka staje si prezentem,
gdy gospodarz, organizator imprezy lub inna osoba składaj ca propozycj rozrywki
w niej nie uczestniczy. Jakiekolwiek przejawy go cinno ci, posiłki i inne czynno ci
oferowane w poł czeniu z wydarzeniem biznesowym lub szkoleniem mog równie
by uznane za rozrywk ;

18)

sponsoring – finansowe lub organizacyjne wsparcie wydarze i imprez o charakterze
publicznym w zamian za wiadczenia promocyjno-reklamowe wiadczone przez
sponsorowanego na rzecz instytucji sponsoruj cej. Podstawowe cele sponsoringu:
upowszechnianie znajomo ci CDM i jego produktów w ród opinii publicznej,
wywoływanie pozytywnych skojarze pomi dzy danym wydarzeniem a sponsoruj c
je instytucj , tworzenie i utrwalanie pozytywnej opinii o sponsorze i jego ofercie;

Dział II
Podstawowe zasady post powania
§ 4.

1.

CDM zdecydowanie zwalcza wszelkie przejawy korupcji lub sytuacje mog ce sprzyja jej
powstaniu. CDM nie toleruje działa maj cych znamiona korupcji dokonywanych przez
pracowników CDM, czy te przez inne osoby lub podmioty maj ce jakiekolwiek relacje z
CDM.

2.

CDM chroni pracowników CDM, którzy odmówi udziału w czynno ciach nosz cych
znamiona korupcji oraz tych, którzy ujawni fakt dokonania takich czynno ci lub ich próby
przez inne osoby/podmioty. Tacy pracownicy nie zostan poci gni ci do odpowiedzialno ci
dyscyplinarnej ani nie zostanie wobec nich zastosowana inna kara, nawet je li zachowanie
pracownika narazi CDM na straty finansowe.

§ 5.

CDM nie toleruje oferowania, obiecywania,
dania, dawania lub akceptowania przez
pracowników CDM lub inne osoby lub podmioty maj ce relacje z CDM jakichkolwiek
płatno ci przy pieszaj cych bieg spawy.

§ 6.

Zabronione jest oferowanie, obiecywanie lub wr czanie, bezpo rednio lub po rednio,
prezentów lub innych korzy ci, składanie ofert rozrywki lub okazywanie nadmiernej
go cinno ci osobom pełni cym funkcje publiczne bez zgody przeło onego oraz Zespołu
Nadzoru, z zastrze eniem § 29.

Dział III
Kompetencje w zakresie przeciwdziałania korupcji
§ 7.

1.

Nadrz dn zasad post powania pracowników CDM jest działanie zgodne z powszechnie
obowi zuj cym prawem w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz ochrona dobrego
imienia i reputacji CDM, w szczególno ci poprzez stosowanie postanowie Polityki.

2.

Ka dy pracownik CDM, który wejdzie w posiadanie informacji o próbie korupcji lub
zaistniałych działaniach maj cych znamiona korupcji, zobowi zany jest niezwłocznie
zawiadomi Oficera ds. Przeciwdziałania Korupcji, o którym mowa w § 8, bezpo rednio lub,
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w przypadku ch ci zachowania anonimowo ci, post pi zgodnie z Instrukcj okre laj c
zasady zgłaszania działa nieetycznych.

§ 8.

3.

Pracownicy CDM powinni by wiadomi potencjalnych okoliczno ci, które mog wiadczy
o podwy szonym ryzyku korupcji, a w przypadku stwierdzenia, e takie okoliczno ci
zaistniały, powinni zwróci si do Oficera ds. Przeciwdziałania Korupcji z pro b o opini .

4.

Przykłady sygnałów ostrzegawczych, które mog
wiadczy
korupcji przedstawione zostały w Zał czniku nr 1 do Polityki.

1.

Oficer ds. Przeciwdziałania Korupcji odpowiada za:

o podwy szonym ryzyku

1)

opracowanie, wdro enie i nadzorowanie skutecznego Programu przeciwdziałania
korupcji,

2)

przeprowadzenie procesu akceptacji i wdro enia regulacji Grupy Banku Pekao S.A.
w zakresie przeciwdziałania korupcji, opracowywanie dodatkowych uregulowa
specyficznych dla CDM oraz koordynowanie działa zmierzaj cych do prawidłowego
stosowania tych regulacji Grupy Banku Pekao S.A.,

3)

doradzanie w zakresie Programu przeciwdziałania korupcji,

4)

wspieranie pracowników CDM przy przeprowadzaniu szczegółowej analizy ryzyk
zwi zanych z korupcj , w tym w obszarach wymienionych w § 10 oraz doradzanie w
przypadku wyst pienia okoliczno ci, które mog wiadczy o podwy szonym ryzyku
korupcji,

5)

badanie wszelkich zgłoszonych informacji o próbie korupcji lub zaistniałych
działaniach nosz cych znamiona korupcji.

2.

Oficer ds. Przeciwdziałania Korupcji jest upowa niony do badania podejrzanych lub
faktycznych działa nosz cych znamiona korupcji, w tym do dania od osoby podejrzanej
o działania korupcyjne i przegl dania wszystkich dokumentów. Oficer ds. Przeciwdziałania
Korupcji raportuje zaistniałe przypadki korupcji Prezesowi Zarz du CDM.

3.

Wszelkie zgłoszenia kierowane do Oficera ds. Przeciwdziałania Korupcji zwiane z
problematyk
przeciwdziałania korupcji nale y kierowa
na adres dyzurnyzn@cdmpekao.com.pl.

Dział IV
Rozdział 1. Postanowienia ogólne Programu przeciwdziałania korupcji
§ 9.

Program przeciwdziałania korupcji ma na celu:
1) przeprowadzanie okresowej oceny ryzyka działalno ci prowadzonej przez CDM
wskazuj cej, które obszary działalno ci CDM s najbardziej nara one na ryzyko
korupcji. Wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka przedstawiane s kwartalnie
Zarz dowi CDM;
2) okre lenie zasad i procedur dotycz cych:
a)

prezentów i rozrywki,

b)

procesu rekrutacyjnego,

c)

współpracy z kontrahentami,

d)

darowizn na rzecz partii politycznych,

e)

darowizn i sponsoringu,

3) ustanowienie i stosowanie programów szkoleniowych i informacyjnych dla
pracowników CDM w zakresie przeciwdziałania korupcji,
4) okre lenie procesu zatwierdzania prezentów i ofert rozrywki,
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5) wdro enie mechanizmów kontroli pierwszego i drugiego poziomu w zakresie
przeciwdziałania korupcji, zgodnie z obowi zuj cym w CDM systemem kontroli
wewn trznej,
6) zapewnienie bezpiecznych i łatwo dost pnych kanałów komunikacji, za pomoc
których pracownicy CDM lub inne osoby/jednostki mog w trybie poufnym zgłasza
próby korupcji lub zaistniałe działania maj ce znamiona korupcji, bez obawy, e
zostan wobec nich wyci gni te negatywne konsekwencje (ang. whistleblowing),
7) raportowanie do Zarz du CDM w ramach kwartalnego raportu z działalno ci
Zespołu Nadzoru oraz raportowanie okresowe do Departamentu Zgodno ci Banku
Pekao S.A,
8) dokładn i rzeteln rejestracje wszystkich transakcji w ksi gach i dokumentach
CDM oraz unikanie nieujawnionych lub niezarejestrowanych
rachunków,
funduszy, aktywów lub transakcji.
§ 10.

Głównymi obszarami ryzyka korupcji s :
1) prezenty i rozrywka,
2) polityka rekrutacyjna,
3) korzystanie z usług kontrahentów,
4) darowizny i sponsoring, w szczególno ci darowizny na rzecz partii politycznych,

Rozdział 2
Prezenty i rozrywka
§ 11.

1.

Oferowanie i przyjmowanie prezentów i rozrywki winno mie na celu jedynie promowanie,
utrzymywanie i wzmacnianie relacji biznesowych.

2.

W przypadku, gdy warto lub charakter prezentu lub rozrywki mogłyby zosta uznane
za nieproporcjonalne lub nieuzasadnione okoliczno ciami, powstaje ryzyko uznania ich
za bezprawne wpływanie na obdarowanego, co z kolei mo e zosta zinterpretowane jako
akt korupcji. W celu unikni cia tego ryzyka, we wszelkich sytuacjach oferowania lub
przyjmowania prezentów lub rozrywki, nale y przestrzega nadrz dnych zasad
post powania przewidzianych w niniejszym Dziale.

§ 12.

Oferowanie i przyjmowanie prezentów i rozrywki nie mo e by na tyle cz ste, nadmierne
lub hojne, by było postrzegane jako korupcja lub stanowiło naruszenie przepisów
powszechnie obowi zuj cych lub przepisów wewn trznych CDM.

§ 13.

Prezenty lub rozrywki nie mog by oferowane ani przyjmowane, gdy:
a) mogłyby by postrzegane jako nakładanie obowi zku, bezprawne wpływanie na
obdarowanego lub jako korzy
maj ca istotny wpływ na wynik transakcji
biznesowej równie , je eli takie oferty nie s przejrzyste, rozs dne ani dokonane w
dobrej wierze,
b) prezent jest w formie pieni

nej lub stanowi ekwiwalent w gotówce,

c) mogłyby naruszy dobre imi lub reputacj CDM.
§ 14.

Prezenty lub rozrywki mog by oferowane lub przyjmowane, je li wszystkie poni sze
warunki zostan spełnione:
a) prezenty lub rozrywki s niewielkiej warto ci i s oferowane lub przyjmowane w
ramach prowadzonej działalno ci biznesowej,
b) ich warto

, charakter i cz stotliwo

jest adekwatna do statusu odbiorcy,

c) ich oferowanie lub przyjmowanie nie narusza przepisów wewn trznych CDM oraz
przepisów prawa powszechnie obowi zuj cego.
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§ 15.

Pracownikom CDM nie wolno zabiega o prezenty lub rozrywki u Klientów, kontrahentów
czy innych partnerów biznesowych CDM.

§ 16.

Prezenty lub rozrywki oferowane lub przyjmowane w relacjach osobistych nie podlegaj
zasadom opisanym w niniejszym Dziale, je eli ł cznie spełniaj poni sze kryteria:
a) w sposób oczywisty wynikaj one z rodzinnych lub bliskich relacji osobistych,
b) gdy okoliczno ci jasno wskazuj , e czynnikiem motywuj cym jest osobista relacja,
a nie interes CDM,
c) nie s oferowane lub przyjmowane przez pracownika w zwi zku z jego rol w CDM
lub przez kontrahenta w zwi zku z czynno ciami wykonywanymi na zlecenie CDM
oraz nie s w aden sposób refundowane przez CDM.

§ 17.

Przy wr czaniu prezentu lub oferowaniu rozrywki nale y w szczególno ci zwróci uwag ,
czy osoba obdarowywana nie pełni funkcji publicznej.

§ 18.

Oceniaj c warto prezentu lub oferty rozrywki nale y mie na wzgl dzie wszelkie ich
elementy, w tym np. koszty transportu i zakwaterowania.

§ 19.

Nale y unika prezentów lub ofert rozrywki, które mog by uwa ane za ekskluzywne,
unikalne lub dostosowane do potrzeb konkretnej osoby.

§ 20.

Nale y bra pod uwag sumaryczn warto prezentów i ofert rozrywki otrzymanych
przez odbiorc w ci gu roku kalendarzowego.

§ 21.

Nale y unika wr czania prezentów lub oferowania rozrywki bezpo rednio przed, po lub
w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej/innej procedury zakupowej lub
zawarcia umowy.

§ 22.

Zwrot kosztów podró y i zakwaterowania powinien mie miejsce jedynie, je eli koszty te
maj zwi zek z działalno ci CDM (np. seminarium, konferencja).

§ 23.

W czasie trwania rozrywki oferowanej Klientom lub kontrahentom, konieczna jest
obecno
co najmniej jednego pracownika zajmuj cego stanowisko kierownicze we
wła ciwym obszarze biznesowym. W przeciwnym razie rozrywka taka uznana b dzie za
prezent.

§ 24.

W miar
mo liwo ci nale y wr cza
prezenty opatrzone logo
o niskiej warto ci i charakterze grzeczno ciowym (np. kwiaty, czekoladki).

§ 25.

Upominki okoliczno ciowe winny by przedmiotami o charakterze wizerunkowym, o
warto ci symbolicznej, wr czanymi w celu upami tnienia zawartej umowy lub transakcji
albo zwi zanymi z okoliczno ciami kulturowo lub zwyczajowo przyj tymi.

§ 26.

Ustala si nast puj ce progi decyzyjne w zakresie oferowania i przyjmowania prezentów
spełniaj cych wymogi:

CDM

lub

1) prezenty o warto ci powy ej 200 zł oferowane lub przyjmowane przez pracownika
CDM s zatwierdzane przez przeło onego pracownika CDM i przez Zespół Nadzoru,
z zastrze eniem pkt 2), 3) oraz § 29,
2) prezenty o warto ci powy ej 200 zł oferowane lub przyjmowane przez pracowników
Zespołu Nadzoru s zatwierdzane przez przeło onego i przez Oficera ds.
Przeciwdziałania Korupcji, z zastrze eniem pkt 3) oraz § 29,
3) prezenty oferowane lub przyjmowane od osób pełni cych funkcje publiczne,
niezale nie od ich warto ci, s zatwierdzane przez przeło onego pracownika CDM i
przez Zespół Nadzoru.
§ 27.

1.

Po uzyskaniu wymaganych zgód, o których mowa w § 26 pracownik CDM mo e
zatrzyma otrzymane prezenty. W przypadku braku zgody przeło onego lub Zespół
Nadzoru, prezent przekazywany jest na cele charytatywne.
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§ 28.

2.

Przyj cie przez pracownika CDM prezentu, który nast pnie przekazany zostanie przez
CDM na cele charytatywne, mo e skutkowa powstaniem przychodu u pracownika w
rozumieniu prawa podatkowego.

1.

Ustala si nast puj ce progi decyzyjne w zakresie składania i przyjmowania ofert
rozrywki spełniaj cych wymogi, o których mowa w niniejszym Rozdziale:
1) oferty rozrywki o warto ci powy ej 400 zł przypadaj cych na jedn osob fizyczn ,
zatwierdzane s przez przeło onego pracownika CDM i przez Zespół Nadzoru, z
zastrze eniem pkt 2), 3) oraz § 29,
2) oferty rozrywki o warto ci powy ej 400 zł składane lub przyjmowane przez
pracowników Zespołu Nadzoru s zatwierdzane przez przeło onego i przez Oficera
ds. Przeciwdziałania Korupcji, z zastrze eniem pkt 3) oraz § 29,
3) oferty rozrywki składane lub przyjmowane od osób pełni cych funkcje publiczne,
niezale nie od ich warto ci, s zatwierdzane przez przeło onego pracownika CDM i
przez Zespół Nadzoru.

§ 29.

§ 30.

2.

Je li oferta rozrywki została zło ona pracownikowi CDM w terminie uniemo liwiaj cym
uzyskanie stosownych zgód lub oferta zło ona została z odpowiednim wyprzedzeniem,
ale w chwili jej otrzymania nie jest mo liwe oszacowanie, czy zostanie przekroczony limit
400 PLN, pracownik CDM mo e przyj zło on ofert pod warunkiem, e spełnia ona
pozostałe wymogi, okre lone w niniejszym Rodziale a w szczególno ci postanowienia §
13 i § 14 niniejszej Polityki.

1.

Członkowie Zarz du i Rady Nadzorczej CDM mog oferowa i przyjmowa prezenty i
rozrywk , pod warunkiem spełnienia wymogów okre lonych w Polityce, z wył czeniem
postanowie § 26-28.

2.

Członkowie Zarz du i Rady Nadzorczej CDM przekazuj informacje o zaoferowanych i
przyj tych prezentach lub rozrywce, których warto
przekracza 1000 zł, do
Departamentu Organizacji, który w razie w tpliwo ci odno nie spełnienia wymogów, o
których mowa w ust. 1, konsultuje si z Zespołem Nadzoru.

3.

Departmanent Organizacji prowadzi rejestr prezentów i rozrywki zaoferowanych i
przyj tych przez Członków Zarz du i Rady Nadzorczej CDM, których warto przekracza
1000 zł.

1.

Wydatki zwi zane z prezentami i ofertami rozrywki musz by zarejestrowane w
systemie ksi gowym CDM w sposób umo liwiaj cy szybki dost p do informacji na temat
prezentów i ofert rozrywki.

2.

Faktury i rachunki potwierdzaj ce zakup prezentu i oferty rozrywki (np. rachunek za lunch
lub kolacj biznesow ) powinny by opisane w sposób jednoznacznie okre laj cy:
1) w przypadku prezentów: cel zakupu i osob /osoby obdarowane oraz informacj , czy
osoba/osoby obdarowane s osobami pełni cymi funkcje publiczne,
2) w przypadku ofert rozrywki: cel spotkania i osoby w nim uczestnicz ce oraz
informacj , czy osoba/osoby te s osobami pełni cymi funkcje publiczne.

§ 31.

1.

Zespół Nadzoru prowadzi rejestr prezentów i ofert rozrywki wymagaj cych
zatwierdzenia, który zawiera informacje o rodzaju, charakterze, warto ci prezentu/oferty
rozrywki oraz wynikach analizy zgodno ci.

2

Osoba zatwierdzaj ca prezent lub ofert rozrywki, przesyła w ci gu 3 dni roboczych
informacj o tym fakcie do Zespołu Nadzoru.

3.

Rejestr powinien posiada funkcjonalno
dostarczenia zagregowanych informacji
dotycz cych prezentów i ofert rozrywki ofiarowanych lub otrzymanych w okresie 12
miesi cy w celu umo liwienia sprawdzenia cz stotliwo ci otrzymywania lub oferowania
prezentów/rozrywki przez danego pracownika.

4.

Wzór wniosku o zatwierdzenie prezentu lub oferty rozrywki stanowi Zał cznik nr 2 do
Polityki.
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§ 32.

Pracownicy CDM, którym niezgodnie z postanowieniami Polityki, zaoferowano prezent
lub rozrywk , a odmowa przyj cia mogłaby urazi składaj cego ofert , powinni zwróci
si do Zespołu Nadzoru z pro b o opini , co do dalszego post powania. W przypadku
prezentu o znacz cej warto ci zostanie on przekazany na cele charytatywne.

Rozdział 3
Polityka rekrutacyjna
§ 33.

§ 34.

1.

Oferty zatrudnienia (w tym oferty odbycia w CDM praktyki) mog by postrzegane jako
działania maj ce znamiona korupcji je li s one składane Klientom, partnerom biznesowym
lub osobom pełni cym funkcje publiczne, jak równie innym osobom, o których wiadomo,
e s z nimi w bliskich relacjach rodzinnych lub przyjacielskich.

2.

Aby unikn ryzyka korupcji, o którym mowa w ust. 1, wszelkie oferty zatrudnienia (w tym
oferty praktyki) składane s zgodnie z przepisami wewn trznymi dotycz cymi procesu
rekrutacji.

1.

Wniosek osoby trzeciej o zaoferowanie pracy lub praktyki konkretnej osobie stanowi sygnał
ostrzegawczy, który mo e wiadczy o podwy szonym ryzyku korupcji. Informacja o takim
wniosku winna by niezwłocznie przekazana do Oficera ds. Przeciwdziałania Korupcji.

2.

Ze szczególn ostro no ci nale y traktowa wnioski osób pełni cych funkcje publiczne
lub sytuacje, w których wiadomo, e potencjalny pracownik lub praktykant jest krewnym lub
bliskim współpracownikiem osoby pełni cej funkcj publiczn .

Rozdział 4
Korzystanie z usług kontrahentów
§ 35.

1.

Korzystanie z usług kontrahentów mo e wywoływa
CDM.

2.

W celu zminimalizowania ryzyka, o którym mowa w ust. 1, w CDM został wdro ony
proces analizy ryzyka korupcji przy nawi zywaniu współpracy z kontrahentami oraz w
trakcie jej trwania (monitorowanie współpracy).

3.

Proces analizy ryzyka korupcji nie jest przeprowadzany w przypadku współpracy z
jednostkami organizacyjnymi nale cymi do Grupy Banku Pekao S.A, które wdro yły
regulacje z zakresu przeciwdziałania korupcji. Lista tych podmiotów dost pna jest w
Departamencie Zgodno ci Banku Pekao SA.

4.

W toku analizy, o której mowa w ust. 2, nale y w szczególno ci zwraca uwag na:
1)

osobiste i zawodowe powi zania kontrahenta z osobami pełni cymi funkcje
publiczne,

2)

osobiste i zawodowe powi zania kontrahenta (je li kontrahent działa w formie
spółki osobowej nale y wzi
pod uwag osobiste i zawodowe powi zania
wspólników, je li działa w formie spółki kapitałowej - członków zarz dów) z
pracownikami CDM bezpo rednio z nim współpracuj cymi i nadzoruj cymi t
współprac .

CDM nie korzysta z usług kontrahentów, w stosunku do których podejrzewa si , lub
znanych z tego, e byli zaanga owani w czynno ci nosz ce znamiona korupcji.

§ 36.
§ 37.

ryzyko korupcji w działalno ci

1.

Proces analizy ryzyka korupcji, o którym mowa w § 35 ust. 2, stosowany jest wobec
kluczowych kontrahentów CDM, tj.:
1)

kontrahentów, którym CDM powierzył do wykonywania czynno ci na podstawie
art. 81a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wył czeniem
kontrahentów, z którymi zawierane s umowy, o których mowa w art. 81f;
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§ 38.

§ 39.

§ 40.

2)

kontrahentów innych ni wymienionych w punkcie 1) wobec, których zgodnie z
Instrukcj "Zasady dokonywania zakupów w Centralnym Domu Maklerskim
Pekao S.A” powoływana jest Komisja Zakupowa;

3)

kontrahentów, innych ni wymienionych w punktach 1) – 2) je li w ocenie
Administratora Umowy, współpraca ta jest strategicznie istotna dla CDM.

1.

Nawi zuj c lub odnawiaj c współprac
z kluczowym kontrahentem nale y
przeanalizowa potencjalne ryzyko korupcji zwi zane ze współprac z kontrahentem,
w szczególno ci czy wyst puj okoliczno ci mog ce wiadczy o podwy szonym
ryzyku korupcji.

2.

Proces analizy ryzyka korupcji przeprowadza Administrator Umowy przy wykorzystaniu
formularza stanowi cego Zał cznik nr 3.

1.

Kluczowi kontrahenci, w ramach zawartych umów o wiadczenie usług, potwierdzaj w
formie pisemnej zapoznanie si z istotnymi postanowieniami niniejszej Polityki oraz
zobowi zuj si do ich przestrzegania.

2.

Wzór informacji przekazywanej kluczowym kontrahentom stanowi Zał cznik nr 4.

1.

Ka da umowa z kluczowym kontrahentem powinna zosta zawarta z dochowaniem
nale ytej staranno ci, w tym w szczególno ci nale y zadba , aby wyst powała
dokumentacja zawieraj ca uzasadnienie biznesowe współpracy z danym
kontrahentem. Uzasadnienie biznesowe współpracy z danym kontrahentem sporz dza
komórka organizacyjna wnioskuj ca o nawi zanie współpracy.

2.

Administrator Umowy zawartej z kluczowym kontrahentem dokonuje co najmniej raz w
roku przegl du relacji biznesowych z tym kontrahentem (w przypadku umów zawartych
na czas dłu szy ni jeden rok), w szczególno ci analizuje potencjalne ryzyko korupcji
zwi zane ze współprac z kontrahentem przy wykorzystaniu formularza stanowi cego
Zał cznik nr 5.

3.

W razie zidentyfikowania okoliczno ci mog cych wiadczy o podwy szonym ryzyku
korupcji, na etapie nawi zywania współpracy albo w trakcie trwania współpracy z
kluczowym kontrahentem wła ciwa merytorycznie komórka organizacyjna zwraca si
do Oficera ds. Przeciwdziałania Korupcji z pro b o opini . Opinia sporz dzana jest w
ci gu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

Rozdział 5
Darowizny i sponsoring
§ 41.

1.

Darowizny i sponsoring, przyznawane w szczególno ci na wniosek osoby trzeciej, mog
posiada cechy korupcji. W zwi zku z tym przyznawanie darowizny lub sponsoringu mo e
nast pi jedynie zgodnie z przepisami powszechnie obowi zuj cymi oraz regulacjami
wewn trznymi CDM.

§ 42.

1.

Darowizny i sponsoring przyznawane s w sposób jawny i przejrzysty. Kryteria oceny
odbiorców okre lone s w przepisach wewn trznych dotycz cych przyznawania darowizn
i sponsoringu w CDM.

2.

CDM nie przyznaje darowizn na rzecz partii politycznych ani nie sponsoruje ich działalno ci.

§ 43.

1.

Darowizny i sponsoring nie mog by wykorzystywane jako rodek wywierania wpływu w
celu uzyskania nienale nej korzy ci.

§ 44.

1.

W celu zminimalizowania ryzyka korupcji oraz ryzyka reputacji zwi zanego z tym, e
darowizna lub sponsoring mog by postrzegane jako akt korupcji, przed dokonaniem
darowizny lub zawarciem umowy sponsoringu nale y przeprowadzi ocen ryzyka (ang.
due diligence) przy wykorzystaniu formularza stanowi cego Zał cznik nr 6.

2.

Komórka organizacyjna CDM wnioskuj ca o przyznanie darowizny lub sponsoringu
uzupełnia formularz oceny ryzyka korupcji, o którym mowa w ust. 1, i przekazuje go do
Zespołu Nadzoru.
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§ 45.

§ 46.

3.

Na podstawie dostarczonego formularza Zespół Nadzoru przeprowadza analiz
korupcji.

1.

Darowizny i sponsoring, przed ich uruchomieniem, musz by przedstawione Zarz dowi
CDM do akceptacji lub zaaprobowane w trybie zdefiniowanym w przepisach wewn trznych
CDM.

2.

Wszelkie wnioski o sponsorowanie lub darowizn
zaakceptowanych przez Zarz d CDM.

1.

W przypadku przyznania sponsoringu jego beneficjent winien by powiadomiony na pi mie
o tym, e CDM nie toleruje działa o charakterze korupcyjnym i jakiekolwiek umowy z
beneficjentami sponsoringu winny zawiera w razie konieczno ci odpowiednie klauzule
antykorupcyjne.

musz

mie ci

si

ryzyka

w granicach

Dział V
Postanowienia ko cowe
§ 47.

Oficer ds. Przeciwdziałania Korupcji koordynuje w porozumieniu z Departamentem
Personalnym proces szkole
z zakresu przestrzegania przepisów dotycz cych
przeciwdziałania korupcji.

§ 48.

Oficer ds. Przeciwdziałania Korupcji jest odpowiedzialny za dokonywanie regularnego
przegl du oraz aktualizacj Polityki w zakresie przeciwdziałania korupcji.

§ 49.

Informacja o podstawowych zasadach przeciwdziałania korupcji przyj tych w CDM,
stanowi ca Zał cznik nr 7, mo e by przedstawiana Klientom oraz innym zainteresowanym
osobom lub podmiotom.
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Zał cznik nr 1 do Polityki

Przykłady okoliczno ci, które mog

wiadczy o podwy szonym ryzyku korupcji

Niniejsza lista stanowi otwarty katalog potencjalnych oznak korupcji, na które pracownicy winni by
wyczuleni.
1) Prezenty i rozrywka
-

pro ba Klienta o udział współmał onków pracowników CDM w uroczysto ci,
Klient jest zainteresowany bardziej jako ci oferowanej rozrywki, ni sprawami zawodowymi do
omówienia,
Klient zabiega o prezent lub zaproszenie na posiłek,
propozycja drogiego prezentu lub oferta rozrywki zbiega si w czasie z procedur przetargow
lub udzieleniem zamówienia,
kosztowne lub cz ste prezenty i oferty rozrywki trafiaj do odbiorców stosunkowo niskiej rangi.

2) Polityka rekrutacyjna
-

pro ba osoby trzeciej o zaoferowanie konkretnej osobie pracy lub sta u, w szczególno ci gdy
ta osoba trzecia pełni funkcj publiczn lub o potencjalnym pracowniku/praktykancie wiadomo,
e jest krewnym lub bliskim współpracownikiem takiej osoby.

3) Korzystanie z usług kontrahentów
-

-

-

kontrahent nie jest znany CDM,
znane s pogłoski, tj. w szczególno ci doniesienia prasowe, informacje uzyskane od innych
Podmiotów Prawnych Grupy Banku Pekao S.A., innych kontrahentów, potencjalnych
kontrahentów oraz innych podmiotów, z którymi CDM współpracuje odno nie udziału
kontrahenta w działaniach maj cych znamiona korupcji lub skazania prawomocnym wyrokiem
za popełnienie przest pstwa nosz cego znamiona korupcji,
kontrahent ma siedzib lub prowadzi działalno w krajach znanych z korupcji, zwłaszcza w
krajach o wysokim ryzyku korupcji (zgodnie z indeksem CPI),
warto kontraktu jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do skali zło onego zamówienia,
kontrahent planuje szerokie wykorzystanie podwykonawców,
kontrahent musi uzyska urz dowe pozwolenia na prowadzenie działalno ci,
kontrahent zawarł z CDM umow poza obowi zuj cym w CDM procesem udzielania zamówie ,
relacje pomi dzy kontrahentem i pracownikami CDM wydaj si zbyt bliskie i za yłe,
prezenty i rozrywka s cz sto oferowane przez kontrahenta,
brak rotacji pracowników w komisjach bior cych udział w procesie udzielania zamówie ,
pracownicy bior cy udział w procesie udzielania zamówie wydaj si y ponad stan,
odmowa zobowi zania si przez kontrahenta do wstrzymania si od podejmowania działa ,
które postawiłyby CDM lub Grup Banku Pekao S.A. w roli podmiotu naruszaj cego przepisy w
zakresie korupcji,
kontrahent nie zna bran y lub zna j słabo, ale nagle zajmuje miejsce długoletniego
kontrahenta,
kontrahent ma powa ne problemy finansowe i potrzebuje realizowa analizowany projekt, aby
móc kontynuowa działalno .
kontrahent ma nawi za współprac z podmiotami trzecimi w imieniu CDM a istnieje wysokie
prawdopodobie stwo, e b dzie on skłonny wr cza korzy ci maj tkowe,
kontrahent b dzie wiadczył usługi na rzecz CDM działaj c w bran ach wysokiego ryzyka
korupcji,
kontrahent prosi o wypłat nale no ci na rachunek bankowy prowadzony w kraju, w którym nie
prowadzi działalno ci,
kontrahent prosi, aby cz
kwoty nale nej z tytułu wiadczonych usług wypłacona była w
gotówce,
kontrahent prosi o wypłat nale no ci na rzecz osób fizycznych lub prawnych, których rola w
wiadczeniu przez kontrahenta usług nie została jasno zdefiniowana,
kontrahent jest osob pełni c funkcj publiczn lub jest powi zany z osob pełni c funkcj
publiczn ,kontrahent b dzie współpracował z osob pełni c funkcj publiczn przy
dostarczaniu usługi.
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4) Darowizny i sponsoring
-

-

-

-

-

Klient/kontrahent/osoba pełni ca funkcj publiczn zwraca si z wnioskiem o dokonanie
darowizny na rzecz partii politycznych,
Klient/kontrahent/osoba pełni ca funkcj publiczn zwraca si z wnioskiem o dokonanie
darowizny na wskazany cel lub organizacj ,
Klient/kontrahent/osoba pełni ca funkcj publiczn zwraca si z wnioskiem o dokonanie
darowizny na wskazany cel lub organizacj lub zawarcia umowy sponsoringu, warunkuj c tym
dalsz współprac z CDM,
Potencjalny Klient/kontrahent/osoba pełni ca funkcj publiczn zwraca si z wnioskiem o
dokonanie darowizny na wskazany cel lub organizacj lub zawarcia umowy sponsoringu,
warunkuj c tym rozpocz cie współpracy z CDM,
beneficjent darowizny lub sponsoringu działa w kraju o wysokim ryzyku korupcji (zgodnie z
indeksem CPI),
beneficjent darowizny lub sponsoringu został skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie
przest pstwa nosz cego znamiona korupcji,
beneficjent darowizny lub sponsoringu działa w bran y wysokiego ryzyka korupcji,
publikowano niekorzystne doniesienia medialne na temat beneficjenta darowizny lub
sponsoringu dotycz ce jego udziału w czynno ciach korupcyjnych lub maj cych zwi zek z
przyj ciem korzy ci maj tkowej,
beneficjent darowizny lub sponsoringu prosi o wypłat nale no ci na rachunek bankowy
prowadzony w kraju, w którym nie prowadzi działalno ci, nie ma miejsca zamieszkania,
beneficjent darowizny lub sponsoringu prosi o wypłat nale no ci na rzecz osób fizycznych lub
prawnych, których rola w przyj ciu darowizny lub działalno ci sponsoringowej nie została jasno
zdefiniowana,
beneficjent darowizny lub sponsoringu prosi, aby cz
przekazanej kwoty wypłacona była w
gotówce,
osoba pełni ca funkcj publiczn prosi o przekazanie darowizny lub sponsoringu na jej rzecz,
w krótkim czasie planowane jest zawarcie istotnych transakcji z beneficjentem darowizny lub
sponsoringu (np. CDM planuje wzi udział w przetargu).
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Zał cznik nr 2 do Polityki

Wzór wniosku o udzielenie zgody na prezent lub ofert rozrywki
Wniosek
Wnioskodawca
Biznesowe uzasadnienie wniosku

Odbiorca prezentu/oferty rozrywki
Imi i nazwisko
Nazwa podmiotu
Czy prezent/oferta rozrywki dotyczy osoby
pełni cej funkcj publiczn ? Je li tak, jaka
jest jej rola?
Zwi zek odbiorcy prezentu/oferty rozrywki lub
wr czaj cego z CDM
Prezent/Oferta rozrywki
Opis prezentu/oferty rozrywki
Szacowana warto

prezentu/oferty rozrywki

Prezent/oferta rozrywki ofiarowany/a?
Oferta rozrywki otrzymana?
Cz stotliwo
Szacowany charakter i warto
prezentu/oferty rozrywki wr czonego/j (lub
otrzymanego/j) w ci gu ostatnich 12 miesi cy

Osoba zatwierdzaj ca

Osoba dodatkowo
zatwierdzaj ca

Imi i nazwisko
Stanowisko
Data
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Zał cznik nr 3 do Polityki
Formularz analizy ryzyka korupcji zwi zanego ze współprac z kontrahentem przy
nawi zywaniu lub odnawianiu współpracy

1.

Nazwa kontrahenta

2.

Siedziba i adres

3.

REGON

4.

Numer identyfikacji podatkowej

5.

Nazwiska osób uprawnionych do
reprezentacji kontrahenta

6.

Czy kontrahent nale y do grupy
kapitałowej?Jakiej?

7.

Nazwy/nazwiska beneficjentów
rzeczywistych kontrahenta

8.

Jakie usługi kontrahent ma
wiadczy ?

9.

Jakie kwalifikacje ma kontrahent
niezb dne do wiadczenia usług?

10.

Czy inni kontrahenci s brani pod
uwag (tak/nie, liczba
kontrahentów branych pod
uwag )?

11.

Czy zidentyfikowane zostały
informacje o mo liwych
powi zaniach kontrahenta, jego
beneficjentów rzeczywistych (o ile
s znani) lub podmiotów
nale cych do tej samej grupy
kapitałowej z poj ciem
„korupcja”?

12.

Czy kontrahent działa w bran y
wysokiego ryzyka korupcji?

13.

Czy kontrahent ma siedzib w
kraju o wysokim ryzyku korupcji?

14.

Czy zidentyfikowane zostały inne
okoliczno ci mog ce wiadczy o
podwy szonym ryzyku korupcji
zwi zanym ze współprac z
kontrahentem? Je li tak – jakie?

15.

Szacowana roczna wielko
zamówienia
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16.

Czy wg o wiadczenia
kontrahenta wdro ył on
wewn trzne zasady
przeciwdziałania korupcji?

17.

Czy kontrahent sporz dza
sprawozdania finansowe?

18.

Czy sprawozdania finansowe
kontrahenta jest badane przez
audytora zewn trznego (biegłego
rewidenta)?

19.

Czy wg o wiadczenia
kontrahenta istnieje powi zanie
mi dzy nim a osob pełni c
funkcje publiczne w taki sposób,
e mo e ona wpływa na
współprac z CDM?

20.

Czy w umowie z kontrahentem
zawarta jest klauzula
antykorupcyjna ?

………………………………………………………..
Data, imi i nazwisko osoby wypełniaj cej formularz
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Zał cznik nr 4 do Polityki
Istotne postanowienia Polityki przeciwdziałania korupcji w CDM Pekao S.A.

CDM Pekao S.A. (dalej: “CDM”) zdecydowanie zwalcza wszelkie przejawy korupcji lub sytuacje mog ce
sprzyja jej powstaniu. CDM nie toleruje działa maj cych znamiona korupcji dokonywanych przez
pracowników CDM, czy te przez inne osoby lub jednostki maj ce jakiekolwiek relacje z CDM.
CDM chroni pracowników, którzy odmówi udziału w czynno ciach nosz cych znamiona korupcji oraz
tych, którzy ujawni fakt dokonania takich czynno ci lub ich próby przez inne osoby/podmioty. Tacy
pracownicy nie zostan poci gni ci do odpowiedzialno ci dyscyplinarnej, ani nie zostanie wobec nich
zastosowana jakakolwiek kara, nawet je li zachowanie pracownika narazi CDM na straty finansowe.
CDM nie toleruje oferowania, obiecywania, dania, dawania lub akceptowania przez pracowników CDM
lub inne osoby lub podmioty maj ce relacje z CDM, jakichkolwiek płatno ci przy pieszaj cych bieg
sprawy.
Co nale y wiedzie
Korupcja oznacza wr czanie, oferowanie, obiecywanie, otrzymywanie, danie, zabieganie o pieni dze,
prezenty lub inne korzy ci, w celu uzyskania b d utrzymania nieuzasadnionej przewagi w ramach
prowadzonej działalno ci biznesowej.
Działania maj ce znamiona korupcji mog prowadzi do wszcz cia przewidzianych prawem procedur, w
tym post powania karnego w stosunku do osób czynnie zaanga owanych w te działania, post powania
administracyjnego lub karnego w stosunku do ich przeło onych w zakresie niedopełnienia obowi zku
nadzoru, a tak e post powania w stosunku do CDM, zarówno w kraju, w którym te działania miały
miejsce, jak równie w innym kraju.
Działania maj ce znamiona korupcji, poza powy ej okre lonymi post powaniami, mog prowadzi do
utraty reputacji przez CDM, Grup Banku Pekao S.A., jak równie do utraty zaufania klientów.
O czym nale y pami ta
Ka dy pracownik CDM lub kontrahent, który wejdzie w posiadanie informacji o próbie korupcji lub
zaistniałych działaniach maj cych znamiona korupcji, powinien zgłosi to na adres dyzurnyzn@cdmpekao.com.pl
Pracownicy CDM oraz kontrahenci powinni zwraca uwag na potencjalne okoliczno ci, które mog
wiadczy o podwy szonym ryzyku korupcji, a w przypadku stwierdzenia, e takie okoliczno ci zaistniały,
powinni zgłosi to na adres dyzurny-zn@cdmpekao.com.pl

Potwierdzam zapoznanie si z istotnymi postanowieniami Polityki przeciwdziałania korupcji w CDM
Pekao S.A. i zobowi zuj si do ich przestrzegania.
Data

Podpis
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Zał cznik nr 5 do Polityki

Formularz analizy ryzyka korupcji zwi zanego ze współprac z kontrahentem przy
monitorowaniu współpracy

1.

Nazwa kontrahenta

2.

Siedziba i adres

3.

REGON

4.

Numer identyfikacji podatkowej

5.

Administrator Umowy

6.

Data zawarcia umowy

7.

Czy w czasie trwania współpracy
zidentyfikowane zostały
informacje o mo liwych
powi zaniach kontrahentów, ich
beneficjentów rzeczywistych (o ile
s znani) lub podmiotów
nale cych do tej samej grupy
kapitałowej z poj ciem
„korupcja”?

8.

Czy uległy zmianie zasady
płatno ci zwi zane ze współprac
(zmiany numerów rachunków
bankowych na które płatno ci s
realizowane)?Je li tak – czy
płatno ci maj by realizowane
na rachunki bankowe w krajach
traktowanych jako raje
podatkowe?

9.

Czy zidentyfikowane zostały inne
okoliczno ci mog ce wiadczy o
podwy szonym ryzyku korupcji
zwi zanym ze współprac z
kontrahentem? Jakie?

………………………………………………………..
Data, imi i nazwisko osoby wypełniaj cej formularz
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Zał cznik nr 6 do Polityki

Formularz analizy ryzyka korupcji zwi zanego z darowiznami/sponsoringiem*

1.

Nazwa beneficjenta
darowizny/sponsoringu

2.

Siedziba i adres

3.

REGON

4.

Numer identyfikacji podatkowej

5.

Nazwiska osób uprawnionych do
reprezentacji beneficjenta
darowizny/sponsoringu

6.

Cel przekazania rodków

7.

Warto

8.

Czy przekazanie
darowizny/sponsoringu jest
zgodne z przepisami
wewn trznymi CDM?

9.

Czy w organach beneficjenta
darowizny/sponsoringu zasiada
osoba pełni ca funkcje
publiczne?

10.

Czy s publicznie znane
informacje o bliskich
powi zaniach (rodzinnych lub
słu bowych) beneficjenta
darowizny/sponsoringu z osob
pełni c funkcje publiczne ?

11.

Czy kto zarekomendował lub
zawnioskował o przekazanie
darowizny/sponsoringu na rzecz
beneficjenta (np. Klient,
kontrahent CDM)?

12.

Czy płatno na rzecz
beneficjenta
darowizny/sponsoringu uzale nia
nawi zanie lub rozszerzenie
współpracy biznesowej z nim lub
innym podmiotem?

13.

Czy
zidentyfikowane
zostały
informacje
o
mo liwych
powi zaniach
beneficjentów
darowizny/sponsoringu, w tym
osób ich reprezentuj cych,
z
poj ciem „korupcja”?

darowizny/sponsoringu
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14.

Czy beneficjent
darowizny/sponsoringu działa w
bran y wysokiego ryzyka
korupcji?

15.

Czy zidentyfikowane zostały inne
okoliczno ci mog ce wiadczy o
podwy szonym ryzyku korupcji
zwi zanym ze współprac z
beneficjentem
darowizny/sponsoringu? Jakie?

16.

Czy osoba pełni ca funkcj
publiczn zwróciła si z
wnioskiem o dokonanie
darowizny/zawarcie umowy
sponsoringu?

17.

Czy w krótkim czasie planowane
jest zawarcie istotnych transakcji
z beneficjentem darowizny lub
sponsoringu?

18.

Czy CDM uczestniczy/planuje
uczestniczy w ci gu najbli szych
6 miesi cy w przetargu na
obsług beneficjenta darowizny?

19.

Czy beneficjent darowizny
sporz dza sprawozdania
finansowe?

20.

Czy sprawozdania finansowe
beneficjenta darowizny jest
badane przez audytora
zewn trznego (biegłego
rewidenta)?

*odpowiednie skre li
………………………………………………………..
Data, imi i nazwisko osoby wypełniaj cej formularz
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Opinia Zespołu Nadzoru w zakresie ryzyka korupcji

………………………………………………….
Data, imi i nazwisko osoby sporz dzaj cej opini
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Zał cznik nr 7 do Polityki
Informacja o podstawowych zasadach przeciwdziałania korupcji przyj tych w CDM Pekao S.A.
CDM Pekao S.A. zdecydowanie zwalcza wszelkie przejawy korupcji lub sytuacje mog ce sprzyja jej
powstaniu. CDM nie toleruje działa maj cych znamiona korupcji dokonywanych przez pracowników
CDM, czy te przez inne osoby lub jednostki maj ce jakiekolwiek relacje z CDM.
CDM chroni pracowników, którzy odmówi udziału w czynno ciach nosz cych znamiona korupcji oraz
tych, którzy ujawni fakt dokonania takich czynno ci lub ich próby przez inne osoby/podmioty. Tacy
pracownicy nie zostan poci gni ci do odpowiedzialno ci dyscyplinarnej, ani nie zostanie wobec nich
zastosowana jakakolwiek kara, nawet je li zachowanie pracownika narazi CDM na straty finansowe.
CDM nie toleruje oferowania, obiecywania, dania, dawania lub akceptowania przez pracowników CDM
lub inne osoby lub podmioty maj ce relacje z CDM, jakichkolwiek płatno ci przy pieszaj cych bieg
spawy.
W CDM przyj to Program przeciwdziałania korupcji maj cy na celu:
1) przeprowadzanie okresowej oceny ryzyka działalno ci prowadzonej przez CDM wskazuj cej,
które obszary działalno ci CDM s najbardziej nara one na ryzyko korupcji. Wyniki
przeprowadzonej oceny ryzyka przedstawiane s kwartalnie Zarz dowi CDM;
2) okre lenie zasad i procedur dotycz cych:
f)

prezentów i rozrywki,

g)

procesu rekrutacyjnego,

h)

współpracy z kontrahentami,

i)

darowizn na rzecz partii politycznych,

j)

darowizn i sponsoringu,

3) ustanowienie i stosowanie programów szkoleniowych i informacyjnych dla pracowników CDM
w zakresie przeciwdziałania korupcji,
4) okre lenie procesu zatwierdzania prezentów i ofert rozrywki,
5) wdro enie mechanizmów kontroli pierwszego i drugiego poziomu w zakresie przeciwdziałania
korupcji, zgodnie z obowi zuj cym w CDM systemem kontroli wewn trznej,
6) zapewnienie bezpiecznych i łatwo dost pnych kanałów komunikacji, za pomoc których
pracownicy CDM lub inne osoby/jednostki mog w trybie poufnym zgłasza próby korupcji lub
zaistniałe działania maj ce znamiona korupcji, bez obawy, e zostan wobec nich wyci gni te
negatywne konsekwencje (ang. whistleblowing),
7) raportowanie do Zarz du CDM w ramach kwartalnego raportu z działalno ci Zespołu Nadzoru
oraz raportowanie okresowe do Departamentu Zgodno ci Banku Pekao S.A,
8) dokładn i rzeteln rejestracje wszystkich transakcji w ksi gach i dokumentach CDM oraz
unikanie nieujawnionych lub niezarejestrowanych rachunków, funduszy, aktywów lub transakcji.
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