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Zasady przeciwdziałania korupcji 

Wprowadzenie 
 

W ramach naszego ogólnoświatowego zobowiązania do szczerości, uczciwości oraz przestrzegania 

stosownych zasad spółka Goodyear nie zamierza uzyskiwać korzyści handlowych poprzez oferowanie 

lub przyjmowanie niewłaściwych płatności bądź jakichkolwiek korzyści materialnych, nawet w 

państwach, w których takie praktyki są dopuszczalne. Amerykańska Ustawa o zagranicznych 

praktykach korupcyjnych (ang. Foreign Corrupt Practices Act — FCPA), Konwencja OECD o 

zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych 

transakcjach handlowych, brytyjska Ustawa antykorupcyjna, Konwencja ONZ przeciwko korupcji 

oraz wiele innych przepisów antykorupcyjnych na całym świecie podkreślają znaczenie 

przeciwdziałania korupcji na całym świecie. 

 

Zgodnie z Zasadami przeciwdziałania korupcji obowiązującymi w spółce Goodyear („Zasady”) 

żaden pracownik spółki Goodyear nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, oferował, dokonywał, 

obiecywał ani zatwierdzał dokonania, ani przyjmował lub akceptował niewłaściwych płatności 

ani jakichkolwiek korzyści materialnych od żadnych osób w jakimkolwiek miejscu na świecie w 

celu uzyskania lub zachowania możliwości biznesowych bądź uzyskania niewłaściwych korzyści. 

Zrezygnujemy z realizacji jakiejkolwiek możliwości biznesowej wymagającej przekazania 

niewłaściwej bądź nielegalnej opłaty, łapówki, podarunku, zniżki, gratyfikacji lub innej 

podobnej zachęty. 

 

 

 

Definicje 
 

Do celów niniejszych Zasad stosuje się następujące definicje:  

 

„Urzędnik zagraniczny” oznacza: a) urzędnika, pracownika lub przedstawiciela rządu innego 

państwa niż Stany Zjednoczone(w tym członków sił zbrojnych oraz policji), szpitala publicznego 

innego państwa niż Stany Zjednoczone lub międzynarodowej organizacji publicznej (np. ONZ, Banku 

Światowego, Komisji Europejskiej itp.); b) członka partii politycznej lub kandydata na urząd 

państwowy w innym państwie niż Stany Zjednoczone; lub c) pracownika lub przedstawiciela 

przedsiębiorstwa państwowego w innym państwie niż Stany Zjednoczone.   

 

„Przedsiębiorstwo państwowe” oznacza: spółkę kapitałową, spółkę osobową lub inny podmiot 

prawny a) w którym udział własnościowy wynoszący min. 30% należy bezpośrednio lub pośrednio do 

obywatela zagranicznego, jednostki samorządu lub rządu (bądź też grupy rządów lub jednostek rządu) 

lub b) który jest w inny sposób kontrolowany przez obywatela zagranicznego lub samorząd na mocy 

uprawnienia do powoływania większości Zarządu lub innego podobnego organu podmiotu bądź na 

mocy uprawnienia do powoływania dyrektora generalnego, komplementariusza lub innego członka 

kierownictwa podmiotu.  W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy dany podmiot jest 

Przedsiębiorstwem państwowym w rozumieniu Zasad spółki Goodyear proszę skontaktować się z 

Prawnikiem Goodyear przypisanym do Państwa kraju, klastra, regionu, funkcji lub jednostki 

organizacyjnej albo z Działem ds. Zgodności i Etyki. 
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„Niewłaściwa płatność” lub „korzyść materialna” mogą obejmować m.in. niżej wymienione 

elementy, gdy wiadomo (lub podejrzewa się), że jakaś część tej płatności lub korzyści zostanie 

przekazana Urzędnikowi zagranicznemu lub innej osobie w celu uzyskania lub zachowania możliwości 

biznesowych bądź uzyskania niewłaściwych korzyści na rzecz spółki Goodyear: 

 

 Środki pieniężne lub ich ekwiwalenty (np. karty podarunkowe lub bony prezentowe) 

 Podarunki lub inne dobra materialne 

 Prowizje 

 Zniżki lub specjalne rabaty 

 Gratyfikacje 

 Opłaty za usługi doradcze lub inne 

 Specjalne rabaty 

 Pewne formy rozrywki 

 Koszty podróży 

 Płatności ułatwiające 

 Zatrudnienie lub staż 

 Darowizny na cele charytatywne 

„Strona trzecia” oznacza podmiot lub osobę fizyczną niebędącą jedną ze spółkek Goodyear ani 

pracownikiem jednej ze spółek Goodyear. 

 

„Strona trzecia poddawana weryfikacji” oznacza Stronę trzecią, którą należy poddać weryfikacji za 

pomocą analizy Due Diligence, stosowanej przez spółkę Goodyear w celu przeciwdziałania korupcji.  

Aktualny wykaz Stron trzecich poddawanych weryfikacji znajduje się na platformie GO.  

 

„Przedstawiciel” oznacza Stronę trzecią występującą w imieniu spółki Goodyear na podstawie 

jednoznacznego (ustnego lub pisemnego) lub domniemanego upoważnienia do reprezentowania spółki 

Goodyear w relacjach z innymi podmiotami. Często Przedstawicielami są niezależni sprzedawcy, 

agenci handlowi, konsultanci ds. sprzedaży, przedstawiciele handlowi, brokerzy handlowi, pośrednicy, 

agenci celni, pośrednicy celni, spedytorzy, agenci rozliczeniowi lub inne podobne podmioty. 

 

„Dystrybutor” oznacza Stronę trzecią, która na własny rachunek kupuje produkty lub usługi od 

Goodyear i odsprzedaje je sprzedawcom detalicznym, dealerom, innymi dystrybutorom lub innym 

odbiorcom niebędącym odbiorcami indywidualnymi (np. floty komercyjne, usługi tranzytu miejskiego 

itp.), bez względu na to, czy zawarto ze spółką Goodyear formalną umowę dystrybucji oraz czy 

wspomniana Strona trzecia została oficjalnie wyznaczona przez spółkę Goodyear na dystrybutora.  W 

celu ustalenia konieczności przeprowadzenia analizy Due Diligence w zakresie przeciwdziałania 

korupcji wobec danej Strony trzeciej, za Dystrybutora uznaje się przedsiębiorstwo prowadzące 

sprzedaż hurtową lub detaliczną wówczas, gdy sprzedaż detaliczna stanowi co najmniej 90% 

działalności gospodarczej tego przedsiębiorstwa.   

 

Pozostałe pojęcia zapisane wielką literą, zastosowane w niniejszych Zasadach oraz w Przewodniku 

operacyjnym, zostały zdefiniowane w Słowniku pojęć z zakresu zwalczania korupcji, stanowiącym 

Załącznik A do niniejszych Zasad. 

http://go.goodyear.com/img/Anti-Bribery%20Third%20Party%20List_FINAL_2012_tcm1038-204067.pdf
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Zasady spółki Goodyear 
 

Od wszystkich pracowników spółki Goodyear oczekuje się zapoznania z Zasadami oraz stosowania się 

do niniejszych Zasad spółki Goodyear oraz wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, 

w tym m.in. ustawy FCPA oraz brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej, a także miejsowych przepisów 

antykorupcyjnych obowiązujących w poszczególnych systemach prawa miejscowego właściwych dla 

pracowników. Pytania dotyczące przepisów antykorupcyjnych właściwych dla danego kraju można 

kierować do Prawnika spółki Goodyear przypisanego do Państwa kraju, klastra, regionu, funkcji lub 

jednostki organizacyjnej albo do Działu ds. Zgodności i Etyki. 

 

Ustawa FCPA traktuje oferowanie, dokonywanie, obiecywanie, zatwierdzanie płatności lub 

przekazania korzyści materialnej na rzecz jakiegokolwiek podmiotu ze świadomością, że całość lub 

część tych pieniędzy lub korzyści materialnej zostanie zaoferowana, przekazana, obiecana, 

bezpośrednio lub pośrednio, Urzędnikowi zagranicznemu w celu uzyskania lub zachowania 

możliwości biznesowych lub uzyskania niewłaściwych korzyści jako przestępstwo karalne na mocy 

przepisów prawa amerykańskiego. Ponadto ustawa FCPA wymaga od spółek kapitałowych takich jak 

spółka Goodyear, które są notowane na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych, aby 

sprawowały odpowiedni wewnętrzny nadzór nad sprawozdawczością finansową. Ustawa FCPA 

zakazuje też osobom fizycznym oraz spółkom kapitałowym umyślnego fałszowania ksiąg i zapisów 

księgowych spółek publicznych takich jak spółka Goodyear.   

 

Zakazy określone w ustawie FCPA mają zastosowanie do amerykańskich spółek oraz członków ich 

zarządów, rad nadzorczych, kierownictwa, pracowników i przedstawicieli; osób będących obywatelem 

lub rezydentem Stanów Zjednoczonych; oraz (w wielu przypadkach) do zagranicznych spółek 

zależnych amerykańskich spółek. Zasady spółki Goodyear mają zastosowanie do wszystkich rodzajów 

działalności i pracowników spółki Goodyear, na całym świecie. 

 

Brytyjska ustawa antykorupcyjna zawiera podobne zakazy przekupstwa obowiązujące Urzędników 

zagranicznych. Oprócz wspomnianych zakazów brytyjska ustawa antykorupcyjna zakazuje 

oferowania, przekazywania oraz przyjmowania łapówek do celów komercyjnych.  Przekupstwo 

komercyjne to forma przekupstwa, która niekoniecznie dotyczy urzędnika państwowego. Podobnie jak 

brytyjska ustawa antykorupcyjna, Zasady spółki Goodyear przewidują zakaz wszelkich form 

przekupstwa, w tym przekupstwa komercyjnego.   

 

 

Strony trzecie 
 

Płatności zakazane na mocy niniejszych Zasad są równie niewłaściwe, jeśli są dokonywane przez 

Stronę trzecią lub za jej pośrednictwem, nie tylko bezpośrednio przez pracownika. W związku z tym 

Przestawicielom, Dystrybutorom i innym Stronom trzecim nie wolno oferować, dokonywać, 

obiecywać,zatwierdzać dokonania, przyjmować ani akceptować niewłaściwych płatności ani 

jakichkolwiek korzyści materialnych od żadnych osób w jakimkolwiek miejscu na świecie w celu 

uzyskania lub zachowania możliwości biznesowych bądź uzyskania niewłaściwych korzyści na rzecz 

spółki Goodyear.   

 

Pracownicy spółki Goodyear mają obowiązek dopilnować, aby Strony trzecie występujące w imieniu 

Goodyear przestrzegały niniejszych Zasad, ustawy FCPA oraz przepisów prawa miejscowego. W 
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związku z wyborem i zaangażowaniem Stron trzecich pracownicy muszą przestrzegać obowiązującego 

w Goodyear Międzynarodowego przewodnika operacyjnego dotyczącego zgodności z zasadami 

przeciwdziałania korupcji („Przewodnik operacyjny”). Wszystkie Strony trzecie poddawane 

weryfikacji, przed rozpoczęciem współpracy ze spółką Goodyear muszą zostać, w ramach 

przeciwdziałania korupcji, poddane analizie Due Diligence przeprowadzanej przez spółkę Goodyear. 

Proces weryfikacyjny został szczegółowo opisany w Przewodniku operacyjnym.   

 

 

 

Płatności ułatwiające 
 

„Płatności ułatwiające” są to drobne płatności dokonywane na rzecz Zagranicznych urzędników 

niskiego szczebla w celu zapewnienia realizacji określonych rutynowych, nieuznaniowych działań 

rządowych, do których dana spółka jest upoważniona na mocy przepisów prawa miejscowego (np. 

właściwe rozpatrzenie dokumentów rządowych takich jak wizy, załadunek lub rozładunek towaru, 

zapewnienie ochrony policyjnej oraz wysyłka lub odbiór poczty). 

 

Mimo że ustawa FCPA przewiduje pewne drobne wyłączenie w przypadku „płatności ułatwiających 

lub przyspieszających załatwienie sprawy”, to jednak Płatności ułatwiające są niedozwolone zgodnie 

z Brytyjską ustawą antykorupcyjną oraz przepisami prawa miejscowego obowiązującymi w wielu 

krajach. Zasady spółki Goodyear przewidują bezwzględny zakaz dokonywania Płatności 

ułatwiających. 

 

 

Wymuszenie lub przymus 
 

Płatności dokonywane pod oczywistą groźbą użycia przemocy lub wyrządzenia krzywdy pracownikom 

nie naruszają ustawy FCPA ani Brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej. Zasady spółki Goodyear nie 

zakazują płatności dokonywanych wskutek realnej groźby użycia przemocy lub wyrządzenia krzywdy, 

jeśli płatność jest niezbędna do zapewnienia ochrony zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa 

pracownika lub przedstawiciela. W razie zaistnienia takiej sytuacji:  

 

(i) płatność nie może przekroczyć kwoty 100,00 USD;  

(ii) w ciągu 48 godzin należy przekazać pisemną informację o dokonaniu tej płatności 

Generalnemu Radcy Prawnemu spółki Goodyear; oraz 

(iii) należycie ją odnotować w księgach i dokumentacji spółki Goodyear. 

 

 

Wspieranie partii politycznych 

 
Ustawa FCPA zabrania przekazywania pieniędzy i wszelkich korzyści materialnych na rzecz 

zagranicznych partii politycznych, działaczy partyjnych bądź kandydatów na zagraniczne urzędy 

państwowe w celu uzyskania lub zachowania możliwości biznesowych lub w celu uzyskania 

niewłaściwych korzyści. Ponadto inne przepisy prawa ograniczają przekazywanie środków na rzecz 

kandydatów na stanowiska w amerykańskich urzędach federalnych, partiach politycznych lub 

http://go.goodyear.com/reference/policies/intl_bribery.html
http://go.goodyear.com/reference/policies/intl_bribery.html
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komitetach politycznych. Przez „wspieranie” rozumie się również np. wyznaczanie pracowników do 

pracy lub zezwalanie na korzystanie z obiektów lub zasobów spółki. 

 

Zasady spółki Goodyear wymagają bezpośredniej zgody Generalnego Radcy Prawnego na udzielenie 

jakiegokolwiek wsparcia ze środków finansowych Spółki na rzecz amerykańskich lub zagranicznych 

partii politycznych, działaczy partii politycznych, komitetów politycznych lub kandydatów na 

stanowiska w amerykańskich lub zagranicznych urzędach stanowych, regionalnych, lokalnych bądź 

innych.  Uprzednia zgoda Generalnego Radcy Prawnego jest również wymagana w przypadku 

wsparcia jakichkolwiek kwestii wyborczych w Stanach Zjednoczonych. 

 

 

Darowizny na cele charytatywne 

 
Pracownicy i Strony trzecie mają obowiązek zadbać o to, aby darowizny na cele charytatywne 

dokonywane w imieniu Spółki były przekazywane jedynie rzetelnym organizacjom charytatywnym i 

zostały rzeczywiście wykorzystane w celach charytatywnych, a nie spożytkowane w sposób 

niewłaściwy.  Darowizny na cele charytatywne muszą spełniać następujące kryteria: 

 Darowizna na cele charytatywne nie jest oferowana wbrew polityce władz państwowych 

bądź wbrew obowiązującym przepisom i rozporządzeniom lokalnym; 

 Darowizna na cele charytatywne nie stanowi (bezpośrednio ani pośrednio) łapówki ani 

spłaty i nie jest wypłacana w celu uzyskania lub zachowania możliwości biznesowych bądź 

uzyskania niewłaściwych korzyści; oraz 

 Darowizna na cele charytatywne jest niezwłocznie, całkowicie i rzetelnie udokumentowana 

w księgach i dokumentacji finansowej Spółki, z zastosowaniem odpowiednich przepisów 

Kodeksu prowadzenia księgi głównej dotyczących darowizn na cele charytatywne. Proszę 

zapoznać się z Ogólnoświatowym wykazem rachunków oraz Ogólnoświatowymi zasadami 

rachunkowości – Rachunkowość w przypadku przekazywania środków na cele 

charytatywne dostępnymi na portalu GO. 

 

Każda darowizna na cele charytatywne zaproponowana lub wymagana przez Zagranicznego urzędnika 

musi zostać najpierw zatwierdzona na piśmie przez Zastępcę Generalnego Radcy Prawnego. 

Dokumenty zatwierdzające należy zachować jako część dokumentacji darowizny na cele 

charytatywne. 

 

Wspomniane wymagania stanowią uzupełnienie zasad Spółki i jednostek organizacyjnych dotyczących 

zatwierdzania, księgowania i dokumentowania darowizn na cele charytatywne. 

 

 

Przejęcia i przedsięwzięcia z kapitałem mieszanym 

 
Transakcje dotyczące przejęć lub przedsięwzięć z kapitałem mieszanym wymagają szczególnej 

staranności i procedur kontrolnych odpowiednich do tego typu transakcji. Takie procedury – określone 

w Procedurze Due Diligence stosowanej przez spółkę Goodyear w celu przeciwdziałania korupcji w 

przypadku przejęć lub przedsięwzięć z kapitałem mieszanym – należy uzyskać od Generalnego Radcy 

Prawnego lub jego Zastępcy. Analiza Due Diligence oraz procedury kontrolne w przypadku przejęć i 

http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/a63154d8de2beada852576d50070c70c?OpenDocument
http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/1fd060cce9a47ca4852567d800606f20?OpenDocument
http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/1fd060cce9a47ca4852567d800606f20?OpenDocument
http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/1fd060cce9a47ca4852567d800606f20?OpenDocument
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przedsięwzięć z kapitałem mieszanym będą wymagały znacznych nakładów pracy i czasu.  Z tego 

powodu istotne jest wczesne zaangażowanie Działu Prawnego. 

 

 

Podarunki, podróże, posiłki i rozrywka dla Urzędników zagranicznych  

 

Podarunki 
Zasady spółki Goodyear nie zabraniają wręczenia drobnego podarunku (z logo spółki) Urzędnikom 

zagranicznym, ponieważw pewnych sytuacjach przekazanie takiego podarunku może być stosowne, 

pod warunkiem spełnienia wszystkich wymienionych poniżej kryteriów: 

- Podarunki o wartości nieprzekraczającej 100,00 USD można przekazać bez uprzedniej 

zgody Zastępcy Generalnego Radcy Prawnego Goodyear;  

- Podarunek nie stanowi środków pieniężnych ani ich ekwiwalentu np. kart podarunkowych 

lub bonów prezentowych; 

- Podarunek nie jest niezgodny z obowiązującą polityką władz państwowych ani lokalnymi 

przepisami i regulacjami; 

- Podarunek jest zgodny z obyczajami obowiązującymi w danych okolicznościach i nie 

będzie krępujący ani dla spółki Goodyear ani osoby obdarowanej; 

- Podarunek jest oferowany z okazji świąt lub innej wyjątkowej okazji albo w celach 

promocyjnych; 

- Podarunek nie stanowi łapówki ani spłaty i nie jest przekazywany w celu uzyskania 

niewłaściwej korzyści; 

- Podarunek jest niezwłocznie, całkowicie i rzetelnie udokumentowany w księgach i 

dokumentacji finansowej Spółki, z zastosowaniem odpowiednich przepisów Kodeksu 

prowadzenia księgi głównej dotyczących darowizn; oraz 

- Darowizna została zgłoszona w stosownym raporcie wydatków i może zostać pokryta przez 

spółkę Goodyear. 

 

Podarunki i darowizny opon 
Są sytuacje, gdy podarunek opon na rzecz instytucji rządu zagranicznego może mieć wartość 

promocyjną lub może być stosowny z innych powodów. Ponadto stosowne może być przekazanie opon 

(lub zaoferowanie specjalnej zniżki na opony) na rzecz instytucji rządu zagranicznego na wyposażenie 

floty pojazdów służbowych do celów demonstracyjnych lub próbnych. Wszystkie takie podarunki 

opon muszą być zatwierdzone przez członka kierownictwa Goodyear oraz Zastępcę Generalnego 

Radcy Prawnego.  

 

Opony (lub zniżki na opony) nie mogą być przekazywane Urzędnikom zagranicznym do użytku w ich 

pojazdach osobistych ani w pojazdach ich rodzin. 

 

Podróże i delegacje 
Zasady spółki Goodyear nie zabraniają pokrywania kosztów podróży, ponieważ może  zaistnieć 

sytuacja, w której jest stosowne lub prawnie wymagane pokrycie kosztów podróży Urzędnika 

zagranicznego, z tym jednak zastrzeżeniem, że należy tego dokonać w dobrej wierze, bez 

niewłaściwych zamiarów i bez oczekiwania jakiejkolwiek przysługi. Należy wypełnić formularz „Lista 

kontrolna dotycząca podróży Urzędników zagranicznych” i przekazać go do akceptacji.  Formularz 

http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/a63154d8de2beada852576d50070c70c?OpenDocument
http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/a63154d8de2beada852576d50070c70c?OpenDocument
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stanowi Załącznik B do niniejszych Zasad i musi zostać przeprocesowany przez Goodyear Contract 

Solution („GCS”). 

 

Opłacane podróże Urzędników zagranicznych muszą spełniać wszystkie poniższe kryteria: 

- Podróż musi zostać uprzednio zatwierdzona na piśmie na formularzu „Lista kontrolna 

dotycząca podróży Urzędników zagranicznych” przez Prezesa jednostki organizacyjnej lub 

wybranego członka kierownictwa Spółki oraz Generalnego Radcę Prawnego lub jego 

Zastępcę; 

- Opłacana podróż musi być bezpośrednio związana z realizowanym w dobrej wierze i 

uzasadnionym celem biznesowym (np. inspekcją procesów wytwarzania i kontroli jakości 

w fabryce Goodyear w danym państwie, w ramach starań spółki o kwalifikację opon na 

eksport za granicę); 

- Wartość podróży powinna być rozsądna (pod względem kosztu, liczby podróżnych oraz 

częstotliwości); 

- Wyjazdy turystyczne i rozrywkowe nie powinny być opłacane przez Spółkę; 

- Koszty związane z członkami rodzin urzędników nie powinny być opłacane przez Spółkę; 

- Nie należy wypłacać gotówki (np. tytułem diet); 

- Członkowie delegacji powinni zostać wybrani przez stosowną instytucję (nie przez Spółkę); 

- Instytucja zatrudniająca odbiorcę środków powinna zostać uprzednio poinformowana na 

piśmie o danym wyjeździe; 

- Wartość i cel podróży muszą zostać niezwłocznie, całkowicie i rzetelnie odnotowane w 

księgach i dokumentacji finansowej Spółki, z adnotacją, iż podróżującym jest Urzędnik 

zagraniczny; oraz 

- Opłacana podróż została zgłoszona w stosownym raporcie wydatków i może zostać pokryta 

przez spółkę Goodyear. 

Posiłki i rozrywka 
Zasady Goodyear nie zabraniają opłacania posiłków i rozrywki, ponieważ może zaistnieć sytuacja, w 

której stosowne będzie opłacenie posiłków lub rozrywki Urzędnika zagranicznego, z zastrzeżeniem że 

należy tego dokonać w dobrej wierze, bez niewłaściwych zamiarów i bez oczekiwania jakiejkolwiek 

przysługi. W przypadku zapewniania posiłków i rozrywki Urzędnikom zagranicznym muszą one 

spełniać wszystkie poniższe kryteria: 

 Posiłek lub rozrywka muszą być bezpośrednio związane z realizowanym w dobrej wierze i 

uzasadnionym celem biznesowym, a w przypadku rozrywki – lokal musi być odpowiedni 

do prowadzenia rozmów biznesowych; 

 Wartość posiłku lub formy rozrywki powinna być rozsądna (pod względem kosztu, liczby 

uczestników oraz częstotliwości); 

 Posiłek lub rozrywka nie są niezgodne z obowiązującą polityką władz państwowych ani 

lokalnymi przepisami i regulacjami; 

 Posiłek lub rozrywka są zgodne z dobrymi obyczajami obowiązującymi w danych 

okolicznościach i nie będą krępujące ani dla spółki Goodyear ani osoby, która z nich 

korzysta;  
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 Posiłek lub rozrywka nie stanowią łapówki ani spłaty i nie są przekazywane w celu 

uzyskania niewłaściwej korzyści; 

 Na miejscu musi być obecny któryś z pracowników Spółki; 

 Posiłek lub rozrywka są niezwłocznie, całkowicie i rzetelnie udokumentowane w księgach 

i dokumentacji finansowej Spółki; oraz 

 Opłacany posiłek lub rozrywka zostały zgłoszone w stosownym raporcie wydatków i mogą 

zostać pokryte przez spółkę Goodyear. 

 

Podarunki, podróże, posiłki i rozrywka Przedstawicieli władz Stanów 

Zjednoczonych  

 

Podarunki dla urzędników państwowych w Stanach Zjednoczonych 
Urzędnicy władz federalnych, stanowych i lokalnych Stanów Zjednoczonych podlegają szczególnym 

przepisom prawa i regulacjom ograniczającym przyjmowanie przez nich podarunków i gratyfikacji od 

organizacji, z którymi prowadzą działalność gospodarczą. Pracownicy muszą być świadomi i działać 

według wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych przepisów prawa i regulacji dotyczących 

podarunków i gratyfikacji. Posiłki, podróże, zakwaterowanie lub rozrywka amerykańskich urzędników 

państwowych wymagają uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Dział Prawny.  

 

Reguły dotyczące podarunków i podróży obowiązujące w odniesieniu do członków 

Senatu i Izby Reprezentantów 
Zasady spółki Goodyear zakładają ścisłe przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i 

regulacji, obejmujących Stałe Zasady dotyczące Senatu Stanów Zjednoczonych oraz Zasady dotyczące 

Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do zakazów i ograniczeń w zakresie 

przekazywania podarunków i opłacania podróży na rzecz członków Senatu Stanów Zjednoczonych 

oraz członków Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i ich pracowników.  Jako organizację 

zatrudniającą lobbystów federalnych, spółkę Goodyear obowiązuje zakaz przekazywania 

jakichkolwiek podarunków na rzecz członków lub pracowników Kongresu, bez względu na wartość 

podarunku, jeżeli podarunek nie spełnia kryteriów jednego z wyjątków od zakazu. Zgodnie z Regułami 

termin „podarunek” oznacza wszelkie gratyfikacje, przysługi, pożyczki, zniżki, formy rozrywki i 

gościnności, lub inne korzyści mające jakąkolwiek wartość monetarną, w tym także usługi, szkolenia, 

transport, zakwaterowanie czy wyżywienie, które mogą byc świadczone np.poprzez zakup biletu, 

zapłatę zaliczki lub zwrot poniesionych kosztów. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce 

wszyscy pracownicy Spółki są zobowiązani przestrzegać reguł kongresowych dotyczących 

podarunków, bez względu na to, czy są lobbystami czy nie. Dodatkowe informacje na ten temat 

znajdują się w Zasadach spółki Goodyear –„Reguły dotyczące podarunków i podróży obowiązujące w 

odniesieniu do członków Senatu i Izby Reprezentantów”. 

 

 

  

http://go.goodyear.com/img/gift_policy_tcm1038-95171.doc
http://go.goodyear.com/img/gift_policy_tcm1038-95171.doc
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Zgodność 
 

Nie będzie tolerowane jakiekolwiek nadużycie niniejszych Zasad, ustawy FCPA lub innych przepisów 

antykorupcyjnych, nawet jeśli na podstawie obowiązujących przepisów nie zostanie udowodnione 

przestępstwo ani żadna osoba nie zostanie oskarżona, nawet jeśli dana płatność jest zgodna z 

obyczajami danego państwa. Wobec pracowników, którzy naruszą niniejsze Zasady, zostanie wszczęte 

postępowanie dyscyplinarne, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę oraz przepadkiem świadczeń. 

Wobec Osób trzecich, które naruszą niniejsze Zasady, zostanie zastosowane natychmiastowe 

rozwiązanie stosunku biznesowego łączącego ich ze spółką Goodyear.   

 

 

Zgłaszanie nadużyć 
 

Wszyscy pracownicy posiadający informacje o złamaniu Zasad spółki Goodyear lub podejrzewający 

złamanie tych Zasad powinni niezwłocznie skontaktować się ze swoim przełożonym lub Prawnikiem 

spółki Goodyear właściwym dla ich kraju, klastra, regionu, funkcji lub jednostki organizacyjnej; 

ewentualnie pracownicy ci mogą zawiadomić Inegrity Hotline za pośrednictwem strony internetowej 

http://www.goodyear.ethicspoint.com. Przełożeni otrzymujący zgłoszenia o podejrzeniu złamania 

Zasad Goodyear muszą niezwłocznie zgłosić takie podejrzenie Generalnemu Radcy Prawnemu spółki 

Goodyear Tire & Rubber Company. Strony trzecie (w tym m.in. Agenci, Dystrybutorzy, Wykonawcy 

oraz inne Strony trzecie) posiadające informacje o złamaniu Zasad Goodyear lub podejrzewający 

złamanie tych Zasad powinni niezwłocznie powiadomić o tym swój punkt kontaktu Goodyear lub 

Integrity Hotline za pośrednictwem strony internetowej http://www.goodyear.ethicspoint.com. Spółka 

Goodyear zabrania jakichkolwiek niewłaściwych zachowań wobec osób, które w dobrej wierze 

zgłaszają podejrzenie nadużyć. Wszystkie zgłoszenia przypadków zastosowania odwetu zostaną 

zbadane, zaś wobec osób, które dopuściły się działań niewłaściwych, zostanie wszczęte postępowanie 

dyscyplinarne, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę oraz przepadkiem świadczeń. 

http://www.goodyear.ethicspoint.com/

