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1. POSTANOWIENIA	WSTĘPNE	

	

Polityka	 antykorupcyjna	 służy	 określeniu	 zasad	 i	 standardów	 postępowania	 które	
pozwolą	ROOVEE	S.A	na	identyfikowanie	i	przeciwdziałanie	zdarzeniom	o	charakterze	
korupcyjnym,	zapewniając	tym	samym	należytą	ochronę	interesów,	renomy,	wizerunku	
zapewniając	tym	samym	zgodność	działalności	organizacji	z	obowiązującym	prawem	i	
zasadami	etycznymi.	

W	 ROOVEE	 S.A	 deklarujemy	 publicznie	 nasze	 zobowiązanie	 do	 przestrzegania	 zasad	
uczciwości	w	biznesie,	którymi	kierowaliśmy	się	zawsze	spełniając	najwyższe	standardy	
etyczne	i	prawne.	W	naszej	działalności	kierujemy	się	zasadą	zero	tolerancji	dla	działań	
będących	 w	 sprzeczności	 z	 zasadami	 uczciwości	 w	 biznesie,	 a	 przede	 wszystkim	
zachowań,	 które	 przyzwalają,	 promują	 lub	 w	 jakikolwiek	 sposób	 zachęcają	 do	
podejmowania	czynności	noszących	znamiona	przestępstw	o	charakterze	korupcyjnym,			
nie	 istnieją	 okoliczności	 wyłączające	 stosowanie	 przez	 organizację	 polityki	 zerowej	
tolerancji	wobec	zdarzeń	o	charakterze	korupcyjnym.		

Niniejsza	 Polityka	 Antykorupcyjna	 określa	 jednolite	 zasady	 i	 standardy	 które	 powinny	 być	
przestrzegane	 przez	wszystkich	 pracowników,	współpracowników	 oraz	 kadrę	 zarządzającą	
ROOVEE	S.A.	Każdy	pracownik	jest	zobowiązany	do	zapoznania	się	z	postanowieniami	Polityki	
i	bezwzględnego	stosowania	się	do	jej	treści.	

	

2. DEFINICJE	

	

Użyte	w	Polityce	Antykorupcyjnej	definicje	oznaczają:	
	

1. organizacja	 –	 ROOVEE	 S.A	 z	 siedzibą	 w	 Warszawie	 przy	 ul.	 Ryżowej	 33A/7,	 02-495	
Warszawa,	wpisaną	do	rejestru	przedsiębiorców	prowadzonego	przez	Sąd	Rejonowy	dla	m.st.	
Warszawy	 w	 Warszawie,	 XIII	 Wydział	 Gospodarczy	 krajowego	 Rejestru	 Sądowego,	 pod	
numerem	KRS:	0000706557	
2. nadużycie	 –	 działania	 zdefiniowane	 jako	 korupcja,	 konflikt	 interesów	 oraz	 pozostałe	



 
 

 
 

ROOVEE S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000706557, 

NIP: 5223106241, REGON: 368857899, Kapitał zakładowy 100 000 PLN (wpłacony w całości). 

sprzeczne	 z	 obowiązującym	Kodeksem	Etyki	 lub	 noszące	 znamiona	 przestępstwa	 takie	 jak:	
kradzież,	 oszustwo	 przetargowe,	 przemoc,	 łamanie	 procedur,	 nieprawidłowości	 księgowe,	
nadużycie	w	zakresie	prawa	pracy;	
3. Działanie	 korupcyjne	 –	 czyn	 polegający	 na	 obiecywaniu,	 proponowaniu,	 wręczaniu	 lub	
przyjmowaniu	 przez	 jakąkolwiek	 osobę,	 bezpośrednio	 lub	 pośrednio,	 jakichkolwiek	
nienależnych	korzyści	lub	obiecywanie	takich	korzyści,	w	zamian	za	działanie	lub	zaniechanie	
działania	 które	 stoi	 w	 sprzeczności	 z	 prawidłowym	 wykonywaniem	 obowiązków,	 w	 celu	
uzyskania	niezgodnej	z	prawem	korzyści	(korzyści	mogą	mieć	charakter	finansowy,	osobisty,	
rzeczowy	 oraz	 osobisty	 i	 mogą	 obejmować	 pieniądze,	 pożyczki,	 darowizny,	 preferencyjne	
traktowanie,	uzyskanie	informacji	poufnych	oraz	wszelkie	inne	korzyści	lub	świadczenia	które	
mają	jakąkolwiek	wartość	dla	odbiorcy).	
4. Inne	Nadużycie	–	oznacza	to	niestanowiące	Działań	Korupcyjnych,	związane	z	działalnością	
organizacji	lub	dotyczące	organizacji,	działania	niezgodne	z	obowiązującymi	przepisami	prawa	
albo	normami	etycznymi,	w	szczególności	 czyny	zabronione	pod	groźbą	kary	w	rozumieniu	
przepisów	prawa	karnego.	
5. Polityka	–	niniejszą	Politykę	antykorupcyjna	obowiązująca	w	ROOVEE	S.A,	
6. Pracownik	–	osobę	zatrudniona	w	organizacji	niezależnie	od	podstawy	prawnej	lub	rodzaju	
umowy;	
	
3. OGÓLNE	ZASADY	POSTĘPOWANIA	
	
1. Wszyscy	 pracownicy,	 współpracownicy	 oraz	 kadra	 zarządzająca	 są	 zobowiązani	 do	
zapobiegania	występowania	przypadków	korupcji	oraz	innych	nadużyć	a	także	zobowiązani	są	
do	zgłaszania	takich	przypadkach	zgodnie	z	postanowieniami	pkt	6	niniejszej	Polityki.	
2. W	 ramach	 stosunków	 gospodarczych	 utrzymywanych	 z	 osobami	 trzecimi	 (wykonawcy,	
podwykonawcy,	 klienci,	 usługodawcy	 itp.)	 mogą	 zaistnieć	 okoliczności	 uzasadniające	
wręczenie	 upominku.	 Wszelkie	 takie	 upominki	 które	 są	 wręczane	 lub	 przyjmowane	 przez	
pracowników	organizacji	muszą	pozostawać	w	zgodzie	z	obowiązującymi	przepisami	a	także	
dodatkowo	spełniać	poniższe	warunki:	
a) wręczenie	 lub	przyjęcie	upominku	musi	odpowiadać	zwyczajowym	standardom	kultury	 i	
powszechnie	 stosowanym	 praktykom	 biznesowym	 a	 ich	 wręczenie	 lub	 przyjęcie	 nie	 może	
powodować	oczekiwania	nieuzasadnionego	świadczenia	wzajemnego	lub	jakiejkolwiek	innej	
korzyści	handlowej;	
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b) powinny	być	proporcjonalne	i	akceptowane	społecznie	oraz	być	sporadyczne	i	pojawiać	się	
w	wyjątkowych	okolicznościach;	
3. Za	zachowania	zabronione	uznaje	się:	
a) przyjmowanie,	 obiecywanie,	 oferowanie	 oraz	 wręczanie	 korzyści	 finansowej,	 rzeczowej,	
osobistej	lub	innej	zachęty	która	była	niedopuszczalna	przez	organizację;	
b) udział	w	zdarzeniach,	sytuacjach	mających	znamiona	zmowy	
c) wręczanie	 lub	 przyjmowanie	 upominków	 o	 zbyt	 dużej	 wartości,	 wykraczających	 poza	
przyjęte	zwyczaje	i	praktyki;	
d) wręczanie	 lub	 przyjmowanie	 upominków	 lub	 zaproszeń	 jako	 uprzedniego	 warunku	
nawiązania	lub	utrzymania	relacji	handlowej	
e) oferowania,	 obiecywania,	 żądania	 lub	 przyjmowania	 od	 urzędnika	 organu	 publicznego	
prezentu,	wynagrodzenia,	przysługi	lub	usługi	niezależnie	od	ich	wartości	ekonomicznej,	pod	
warunkiem,	że	taki	urzędnik	podejmie	decyzję	na	korzyść	organizacji;	
f) obiecywania,	 oferowania,	 przyjmowania	 przez	 urzędnika	 prezentu,	 wynagrodzenia,	
przysługi	 lub	 usługi	 które	 ze	 względu	 na	 swoją	 wartość	 finansową,	 charakter	 lub	 inne	
okoliczności	wykraczają	poza	zgodne	z	prawem,	kurtuazyjną	praktykę.	
g) wykonywanie	 transakcji	 niezarejestrowanych	 w	 księgach	 lub	 zarejestrowanych	
niepoprawnie;	
h) rejestrowanie	nieistniejących	kosztów;	
i) stosowanie	fałszywych	dokumentów	oraz	celowe	niszczenie	dokumentów	księgowych;	
j) umyślne	fałszowanie	dokumentów	organizacji	(umowa,	pisma,	uchwały,	decyzje,	protokoły)	
lub	wprowadzanie	w	nich	innych	zmian	które	nie	były	akceptowane	przez	podmioty	do	tego	
upoważnionego;	
k) przywłaszczanie	mienia	organizacji	(materiałów,	produktów,	sprzętów,	know-how),	mienia	
klientów,	dostawców	lub	innych	osób	z	którymi	łączą	pracownika	relacje	biznesowe;	
l) umyślne	wprowadzanie	nieprawdziwych	danych	do	dokumentów	organizacji;	
m) wszelkie	 inne	umyślne	działania	skutkujące	szkodą	dla	organizacji	 lub	naruszające	
obowiązujące	w	organizacji	zasady	postępowania.	
4. Od	podmiotów	z	którymi	współpracujemy	oczekujemy	także	poszanowania	naszych	zasad	i	
polityki	oraz	jej	stosowania	z	zachowaniem	należytej	staranności.	
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4. OBSZARY	RYZYKA	
	
1. Do	obszarów	ryzyka	Działań	Korupcyjnych	oraz	potencjalnie	wystąpienia	Innych	Nadużyć	
związanych	z	działalnością	organizacji	zalicza	się	w	szczególności:	
a) współpracę	z	innymi	podmiotami;	
b) wydatki	związane	z	podróżami	służbowymi;	
c) wydatki	na	reprezentację;	
d) kontakty	 z	 urzędnikami	 państwowymi,	 organem	 publiczną	 lub	 powiązaną	 z	 nim	 osobę	
trzecią.	
2. Pracownicy,	współpracownicy	oraz	kadra	zarządzająca	powinni	zwracać	uwagę	na	wszelkie	
sygnały	ostrzegawcze,	które	mogą	wskazywać	na	 ryzyko	wystąpienia	Działań	Korupcyjnych	
lub	innego	rodzaju	nadużyć	w	tym	w	szczególności:	
a) nieprzestrzeganie	Polityki;	
b) negatywna	 renoma	 wykonawcy,	 podwykonawcy,	 klienta,	 usługodawcy	 w	 tym	 w	
szczególności	udział	w	Działaniach	Korupcyjnych	lub	Innych	Nadużyciach;	
c) wszelkie	propozycje	zawarcia	umowy	mogącej	naruszać	interesy	organizacji;	
d) niewspółmierne	 lub	 niestosowne	 upominki	 lub	 przejawy	 gościnności	 związane	 ze	
współpracą	z	wykonawcą,	podwykonawcą	klientem	lub	usługodawcą;	
e) oferowanie	pokrycia	wysokich	wydatków	związków	z	podróżami	służbowymi	 lub	 innymi	
wydatkami	służbowymi.	
	
5. ŚRODKI	 DO	 ZAPOBIEGANIA	 DZIAŁAŃ	 KORUPCYJNYCH	 I	 WYSTĄPIENIA	 INNYCH	
NADUŻYĆ	
	
1. Organizacja	dokłada	wszelkich	możliwych	starań	w	celu	zapobiegania	wystąpienia	Działań	
Korupcyjnych	oraz	Innych	Nadużyć	w	szczególności	poprzez:	
a) szkolenia	 pracowników,	 współpracowników	 oraz	 kadry	 zarządzającej	 w	 celu	
wyeliminowania	występowania	Działań	Korupcyjnych	i	Innych	Nadużyć;	
b) stałego	 podnoszenia	 świadomości	 pracowników,	 współpracowników	 oraz	 kadry	
zarządzającej	w	zakresie	korupcji	i	Innych	Nadużyć;	
c) zachęcania	 pracowników,	 współpracowników	 oraz	 kadry	 zarządzającej	 do	 zgłaszania	
naruszeń	Polityki	i	nieetycznych	zachowań;	
d) powiadomienia	 przez	 Zarząd	 Spółki	 właściwych	 organów	 o	 wystąpieniu	 wszelkich	
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naruszeń;	
e) przeciwdziałanie	 Działaniom	 Korupcyjnym	 i	 Innym	 Nadużyciom	 poprzez	 zachęcanie	
podmiotów	z	którymi	organizacja	współpracuje	do	wdrożenia	podobnych	antykorupcyjnych	
praktyk;	
f) wstępną	 weryfikację	 swoich	 klientów,	 kontrahentów,	 wykonawców,	 podwykonawców,	
usługodawców	pod	kątem	występowania	Działań	Korupcyjnych	lub	Innych	Nadużyć;	
2. Aktualna	Polityka	jest	dostępna	w	siedzibie	organizacji	oraz	pod	adresem	ul.	Ryżowa	33a/7,	
02-495	Warszawa	
3. Wszyscy	pracownicy,	współpracownicy	oraz	kadra	zarządzająca	mają	obowiązek	zapoznać	
się	z	Polityką	i	bezwzględnie	przestrzegać	jej	zasad.	
4. Zobowiązujemy	się	do	podejmowania	właściwych	(w	szczególności	zgodnych	z	przepisami	
prawa),	adekwatnych	i	proporcjonalnych	działań	w	odniesieniu	do	zaistniałych	przypadków	
Działań	Korupcyjnych	 i	 Innych	Nadużyć.	W	 szczególności	 powiadamiamy	organy	 ścigania	 o	
wszelkich	 potencjalnych	 naruszeniach	 przepisów	 prawa	 w	 przypadku	 zaistnienia	
uzasadnionego	podejrzenia	takich	naruszeń.	

	
	
6.		ZGŁASZANIE,	BADANIE	I	WYJAŚNIANIE	DZIAŁAŃ	KORUPCYJNYCH	I	INNYCH	NADUŻYĆ	
 
1. Pracownicy	są	zobowiązani	niezwłocznie	przekazywać	informacje,	o	każdym	uzasadnionym	
podejrzeniu	występowania	Działań	Korupcyjnych	lub	Innych	Nadużyć.	
2. Przełożony,	 przełożony	 wyższego	 szczebla,	 który	 otrzyma	 zgłoszenie	 o	 potencjalnym	
nadużyciu	powinien	bezzwłocznie	poinformować	o	tym	fakcie	Zarząd.	
3. Zarząd	 na	 podstawie	 otrzymanych	 informacji	 dokuje	 weryfikacji	 prawdziwości	
otrzymanego	zgłoszenia.		
4. Osoba	dokonująca	zgłoszenia	ma	zapewnioną	anonimowość	ze	strony	osób	weryfikujących	
informacje	a	także	ze	strony	osób	którym	została	zgłoszona	informacja	o	nadużyciach.		
5. Zapewniamy	odpowiednie	kanały	komunikacji	pozwalające	Pracownikom	oraz	Podmiotom	
zewnętrznym	 na	 bezpieczne	 (w	 tym	 anonimowe)	 zgłaszanie	 potencjalnych	 przypadków	
naruszeń	Polityki.	
6. Zgłoszenia,	powinny	być	dokonywane	poprzez	dedykowane	kanały	komunikacji:	
a) osobiście:	bezpośredniemu	przełożonemu;		
b) pisemnie	na	adres:	ROOVEE	S.A.	ul.	Ryżowa	33a/7,	02-495	Warszawa	z	dopiskiem	„Polityka	
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Antykorupcyjna”		
c) e-mail:	compliance@roovee.eu			
7. Po	 otrzymaniu	 zgłoszenia,	 osoba	 do	 tego	 upoważnione	 dokonują	 weryfikacji	 jego	
prawdziwości	oraz	podejmują	z	zachowaniem	należytej	staranności	działania	następcze	w	celu	
wyjaśniania	okoliczności	wskazanych	w	zgłoszeniu,	zgodnie	z	procedurami	obowiązującymi	w	
tym	zakresie	w	organizacji.	
8. W	przypadku	potwierdzenia	wystąpienia	zdarzenia	o	charakterze	korupcyjnym	lub	Innych	
Nadużyć	 podejmuje	 się	 działania	 naprawcze,	 które	mają	 za	 zadanie	 zapobiec	w	 przyszłości	
zdarzeniom	o	podobnym	charakterze.	
	
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ		
	
1. Niespełnienie	zasad	i	wartości	zawartych	w	niniejszej	Polityce	może	stanowić	naruszenie	
obowiązków	pracowniczych.	
2. Spełnienie	powyższych	ustaleń	jest	obowiązkiem	wszystkich	i	każdego	z	osobna.		
3. Jeżeli	 nieprzestrzeganie	 przez	 pracownika,	 współpracownika	 polityki	 będzie	 skutkować	
wyrządzeniem	 szkody	 w	 organizacji,	 osoba	 nieprzestrzegająca	 polityki	 może	 zostać	
zobowiązana	do	jej	naprawienia	na	zasadach	ogólnych	określonych	we	właściwych	przepisach	
prawa;	
	
8. POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	
	
1. Za	aktualizację	Polityki	odpowiada	Zarząd.	
2. Wszelkie	pytania	związane	ze	stosowaniem	Polityki,	w	szczególności	jej	interpretacją	oraz	
zakresem	stosowania	powinny	być	kierowane	do	Zarządu.	

 


