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Niniejsza Polityka antykorupcyjna stanowi odpowiedź na silne zobowiązanie organizacji do działania zgodnie z zasadami i wartościami 
korporacyjnymi, które regulują naszą działalność biznesową. W Aldesie przyjmujemy publiczne zobowiązanie do utrzymania uczciwości 
biznesowej, która zawsze nas charakteryzowała, poprzez przestrzeganie najwyższych standardów etycznych i prawnych..

Uczciwe zarządzanie i poszanowanie prawa to podstawowe filary naszego systemu wartości, stanowiące integralną część strategii 
społecznej firmy Aldesa. Dzięki niniejszej Polityce Antykorupcyjnej, poszanowanie dla uczciwości i rzetelności w naszych działaniach 
zostaje rozszerzone i wzmocnione, przekazując w ten sposób wagę uczciwości korporacyjnej wszystkim dyrektorom, kierownikom, 
pracownikom i współpracownikom organizacji.

Zgodnie z najważniejszymi krajowymi i międzynarodowymi zaleceniami antykorupcyjnymi oraz zgodnie z postanowieniami Kodeksu 
Etycznego organizacji, w naszej działalności obowiązuje zasada zerowej tolerancji wobec wszelkich działań podważających przejrzystość 
i integralność organizacji, a w szczególności wobec wszelkich zachowań akceptujących, promujących lub zachęcających do czynów 
podatnych na korupcję i łapówkarstwo.

Niniejsza Polityka antykorupcyjna ustanawia wytyczne dotyczące zachowania, które powinny regulować działalność wszystkich 
pracowników w celu uniknięcia wszelkich okoliczności, które, bezpośrednio lub pośrednio, mogłyby spowodować popełnienie czynu o 
charakterze korupcyjnym..

Zarządu
List od

Z poważaniem 
Zarząd 

Grupo Aldesa, S.A.
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 Niniejsza Polityka antykorupcyjna ( zwana dalej “Polityką”) 
została opracowana zgodnie z głównymi źródłami normatywnymi 
i najlepszymi wzorami w zakresie przeciwdziałania korupcji..

W związku z obowiązującą obecnie kompleksową regulacją, 
za podstawę wyjściową przyjęto m.in. Konwencję Narodów 
Zjednoczonych przeciwko korupcji oraz jej Program 
przeciwdziałania korupcji, etyki i zgodności z przepisami dla 
biznesu, Konwencję o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych 
funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach 
handlowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD), amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach 
korupcyjnych (FCPA), brytyjska ustawa (Bribery Act) , hiszpański 
kodeks karny, a także inne ostatnio opublikowane regulacje 
międzynarodowe (np. Brazylia i Peru).

Ze względu na różnorodność definicji, jakie mogą być nadane 
pojęciom zawartym w niniejszej Polityce, glosariusz terminów 
został dołączony jako załącznik I..

1.Wstęp

Celem tej polityki jest pokazanie stanowczego potępienia przez 
Aldesę wszelkich zachowań, które można uznać za akty korupcji 
lub łapówkarstwa, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej.

 W Aldesie kategorycznie obowiązuje zakaz wszelkiego rodzaju 
zachowań korupcyjnych, które bezpośrednio lub pośrednio mogą 
wpływać na podejmowanie decyzji przez osoby trzecie, zarówno 
przez administrację publiczną, jak i osoby prywatne.

4.1. OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU 
POSTĘPOWANIA

W trakcie relacji biznesowych i handlowych ze stronami 
trzecimi (partnerami, dostawcami, klientami i/lub innymi 
stronami trzecimi) mogą pojawić się okoliczności, które 
uzasadniają przekazanie potencjalnych prezentów lub zaproszeń 
biznesowych i rekreacyjnych.

Każdy prezent lub zaproszenie tego charakteru, które jest 
oferowane i/lub przyjmowane przez personel Aldesy, musi być 
przeznaczone do celów zgodnych z prawem, z zastrzeżeniem 
następujących zasad:

•  Zamiar lub cel prezentu lub zaproszenia powinien 
być zgodny z normalnymi standardami życzliwości i 
zwyczajową praktyką biznesową, a w żadnym wypadku 
nie może wiązać się z oczekiwaniem nieuzasadnionych 
korzyści handlowych.

•  Powinny one być stosowne i adekwatne. Prezent lub 
zaproszenie uznaje się za stosowne i adekwatne, gdy 
jest społecznie przyjęte, bez obawy, że jego ewentualne 
przekazanie stanowiłoby wyraz społecznej dezaprobaty.

•  Muszą być wyjątkiem i nie stanowią zwyczaju w ramach 
prowadzonej przez nas działalności biznesowej.

 Niniejsza Polityka jest obowiązkowa dla wszystkich członków 
zarządu, Kierowników i pracowników Grupo Aldesa, S.A., jak 
również wszystkich jej spółek zależnych (zwanych dalej “Aldesa” 
lub “Grupa”), niezależnie od ich celu korporacyjnego i lokalizacji 
geograficznej.

 Co więcej, wszystkie strony trzecie, które współpracują, 
uczestniczą lub pośredniczą w operacjach i działalności 
w imieniu Aldesy, muszą przestrzegać wytycznych i zasad 
zawartych w niniejszej polityce.

Cel
Polityki

2.

działania

Polityka
prezentów,

4.

Zakres3.

zaproszeń i
gościnności
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•  Muszą być zawsze dostosowane do przepisów i regulacji 
obowiązujących w danym czasie, zarówno w odniesieniu 
do kraju przekazującego prezent lub zaproszenie, jak i kraju 
przyjmującego

4.2  ZABRONIONE CZYNNOŚCI

Poza wyżej opisanymi granicami, za zabronione czynności uważa 
się:

•  Dawanie lub przyjmowanie prezentów i zaproszeń o 
nadmiernej wartości finansowej, wykraczających poza 
zwykłe zwyczaje i praktyki..

 • Dawanie lub przyjmowanie gotówki albo ekwiwalentnych 
do gotówki (np. czeków lub kart podarunkowych).

 • Dawanie lub przyjmowanie prezentów i zaproszeń, które 
mają być zapłatą za nieuzasadnioną korzyść lub pożytek.

 • Dawanie lub przyjmowanie prezentów i zaproszeń jako 
warunek wstępny do nawiązania lub utrzymania relacji 
biznesowych.

5.1 OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU 
POSTĘPOWANIA

 W trakcie prowadzenia działalności o charakterze zawodowym 
częstym zjawiskiem jest ponoszenie wydatków wynikających z 
wyżywienia oraz ewentualnych podróży służbowych.

Wszelkie wydatki o takim charakterze mogą być uzasadnione 
wyłącznie z przyczyn zasadniczo związanych z pracą, zgodnie 
ze szczególnymi okolicznościami każdego przypadku. Niemniej 
jednak personel Aldesy musi zawsze i w każdym momencie 
przestrzegać kryteriów oszczędności i umiaru, które rządzą 
postępowaniem organizacji.

Postępowanie z wydatkami pochodzącymi z wyżywienia i 
podróży służbowych regulują przepisy procedury określonej 
przez Aldesę. Więcej informacji można znaleźć w ogólnej regule 
“Przyznawanie środków, dodatków, wydatków i zaliczek”.

Polityka w zakresie
kosztów diet i 

5.

6.1 DATKI NA CELE CHARYTATYWNE, SPONSORING, 
PATRONAT I INNE POWIĄZANE KWESTIE

Każdy wkład o jakimkolwiek charakterze dokonany w imieniu i na 
rzecz Aldesa musi być zgodny z postanowieniami Reguły Ogólnej 
“Polityka w zakresie darowizn, sponsoringu, umów o współpracy i 
patronatu”.

6.2 SKŁADKI NA CELE POLITYCZNE

Aldesa nie jest związana z żadnymi konkretnymi politycznymi 
powiązaniami.

W związku z tym organizacja zakazuje wszelkiego rodzaju wkładów, 
które w imieniu i na rzecz Grupy stanowią lub mogą stanowić 
przynależność lub zaangażowanie polityczne.

Pracownicy Aldesy mogą wnosić wkłady na cele polityczne 
wyłącznie indywidualnie, wyraźnie zaznaczając, że taki wkład jest 
wnoszony na własny rachunek i w żadnym wypadku w imieniu lub w 
interesie Grupy.

6.3 PŁATNOŚCI UŁATWIAJĄCE

Co do zasady zakazane są płatności ułatwiające uzyskanie pomocy 
przez urzędników i władze publiczne.

Należy jednak zauważyć, że w niektórych systemach prawnych 
i przy spełnieniu szczególnych wymogów, płatności ułatwiające 
mogą być uznane za zgodne z prawem w zależności od 
konkretnego kraju, w którym są dokonywane.

Personel Aldesy, który zdecyduje się na dokonanie płatności 
ułatwiającej, musi najpierw skonsultować się z Komitetem ds. 
zgodności z przepisami Aldesy w celu dokonania oceny i analizy.

Inne wydatki
 specjalne

6. 

5.2 ABRONIONE CZYNNOŚCI

Są zabronione wszelkie oferty, obietnice, płatności lub zezwolenia 
na posiłki i/lub formy rozrywki wykraczające poza limity 
określone w ogólnej regule . “Przyznawanie środków, dodatków, 
wydatków i zaliczek” .

Zabronione jest zatwierdzanie wydatków na posiłki i/lub 
zaproszenia, które nie są należycie uzasadnione lub których 
uzasadnienie nie jest zasadniczo związane z pracą.

 podróży
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Za konflikt interesów uznaje się sytuacje, w których pracownicy 
Aldesy zaangażowani w operację lub transakcję handlową 
przedkładają swoje osobiste interesy nad interesy Grupy, lub gdy 
takie osobiste interesy nadmiernie wpływają lub mogą nadmiernie 
wpływać na wykonywanie stosunków handlowych.

W przypadku zaobserwowania konfliktu interesów, faktycznego 
lub potencjalnego, przez personel Aldesy, należy go niezwłocznie 
ujawnić zgodnie z postanowieniami Reguły Ogólnej “Polityka 
zarządzania konfliktami  interesów”.

Situacje konfliktu
 interesów

7. 

9. 

9.1 OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU 
POSTĘPOWANIA

Nasze relacje z urzędnikami i władzami publicznymi muszą być 
oparte na zasadach przejrzystości, uczciwości, obiektywności, 
bezstronności i legalności.

W kontaktach z urzędnikami i władzami publicznymi będziemy 
przestrzegać następujących ogólnych wytycznych dotyczących 
naszych działań:

• Przestrzeganie wartości, zasad i reguł postępowania 
zawartych w Kodeksie Etycznym ALDESA.

• Powstrzymywanie się od działania lub kontaktów z 
urzędnikami lub organami publicznymi w przypadku 
konfliktu interesów.

• Nadzór i weryfikacja prawdziwości i integralności informacji 
przekazywanych organom administracji publicznej.

• Odpowiednie przechowywanie i pielęgnowanie, przez osobę 
do tego wyznaczoną, całej dokumentacji wymienianej z 
podmiotami należącymi do sektora publicznego.

9.2 ZABRONIONE CZYNNOŚCI

Jest to surowo zabronione dla personelu Aldesy, w jego relacjach z 
urzędnikiem lub organem publicznym lub z powiązaną z nim stroną 
trzecią:

• Oferowania, obiecywania, żądania lub przyjmowania 
przez urzędnika lub organ władzy publicznej prezentu, 
zapłaty, przysługi lub usługi, niezależnie od ich wartości 

Relacje z urzędnikami 
i władzami

publicznymi

8.1 OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU 
POSTĘPOWANIA

Dla Aldesy przejrzystość finansowa i operacyjna jest podstawową 
zasadą w ramach jej strategii korporacyjnej.

Personel Grupy utrzymuje odpowiedni system wewnętrznej kontroli 
księgowej, który obejmuje raportowanie i dokładne odzwierciedlenie 
wszystkich transakcji przeprowadzanych w imieniu i na rzecz 
organizacji.

Księgi i rejestry Aldesy muszą być dokładne i szczegółowe, a 
fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenia operacyjne są 
surowo zabronione.

W związku z tym należy prowadzić dokładną i właściwą 
dokumentację o rozsądnym poziomie szczegółowości, obejmującą 
wszystkie przeprowadzone transakcje oraz przechowywać ją 
zgodnie z wewnętrznymi politykami dotyczącymi zarządzania 
informacjami.

8.2 ZABRONIONE CZYNNOŚCI

W każdym przypadku i bez względu na inne równoczesne 
okoliczności, następujące czynności są absolutnie zabronione:

• Założenie kont nieewidencjonowanych.

• Przeprowadzanie transakcji, które nie są zapisane w 
księgach lub są błędnie zapisane.

Ewidencja
Księgowa

8. 

• Księgowanie nieistniejących wydatków.

• Wprowadzanie wydatków do ksiąg rachunkowych z 
nieprawidłowym określeniem ich przeznaczenia.

• Nieprawidłowe wskazanie ich przeznaczenia

• Użycie fałszywych dokumentów.

• Celowe niszczenie dokumentów księgowych przed upływem 
terminu przewidzianego prawem.
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11.1 KOMITET ZGODNOŚCI

Komitet ds. Zgodności z Zasadami Aldesy jest wewnętrznym 
organem odpowiedzialnym za aktualizację, nadzór i kontrolę 
przestrzegania postanowień niniejszej Polityki.

Ponadto Komitet rozstrzyga wszelkie wątpliwości i zapytania 
wynikające ze stosowania i interpretacji zasad zawartych w Polityce.

11.2 KONSULTACJE I INTERPRETACJA

Niniejsza Polityka ma charakter podstawowy i powinna być 
rozumiana jako wytyczne wzorcowego postępowania personelu 
podlegającego niniejszej Polityce. Podobnie należy zawsze i przez 
cały czas przestrzegać wszelkich innych przepisów wewnętrznych 
Aldesy, które w danym przypadku lub okoliczności mają 
zastosowanie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub zapytań dotyczących 
stosowania i interpretacji treści opisanych w niniejszej Polityce, 
należy skontaktować się z Komitetem ds. Zgodności poprzez 
Skrzynkę Pocztową Etyki Aldesa (etica@aldesa.es).

ekonomicznej, pod warunkiem podjęcia przez tego urzędnika 
decyzji na korzyść Aldesy.

• Oferowanie, obiecywanie, żądanie lub przyjmowanie przez 
funkcjonariusza publicznego lub organ władzy prezentu, 
zapłaty, przysługi lub usługi, niezależnie od ich wartości 
ekonomicznej, które stanowią, bezpośrednio lub pośrednio, 
nagrodę za decyzję podjętą wcześniej przez funkcjonariusza 
publicznego lub organ władzy na rzecz Aldesy.

• Oferować, obiecywać, prosić lub przyjmować od urzędnika 
lub organu władzy publicznej prezent, przysługę lub usługę, 
która ze względu na swoją wartość ekonomiczną, wyjątkowy 
charakter, wyłączność lub jakąkolwiek inną okoliczność 
wykracza poza praktyki grzecznościowe typowe dla obszaru 
działalności Aldesy.

• Wywieranie nadmiernego wpływu na urzędnika lub władzę 
publiczną, administratora, kierownika lub pracownika 
Aldesy,z zamiarem uzyskania korzyści od tego pierwszego.

Codzienna działalność Aldesy wiąże się z istnieniem stosunków 
handlowych i biznesowych z osobami trzecimi, niezależnie od 
tego, czy są to Tymczasowe Wspólne Przedsiębiorstwa (UTE), 
partnerzy, klienci, dostawcy, wykonawcy, podwykonawcy, agenci, 
współpracownicy itp.

W odniesieniu do wszystkich stron trzecich, które działają lub 
mogą działać w imieniu i na rzecz Aldesy, personel Grupy musi 
stosować odpowiednie kontrole z należytą starannością, stosownie 
do okoliczności, minimalizując w ten sposób potencjalne ryzyko 
wynikające z niewłaściwych lub nielegalnych działań tych stron.

Aldesa będzie zatem wymagać od nich przestrzegania 
podstawowych zasad i wartości Polityki antykorupcyjnej. W 
przypadku, gdy posiadają oni własne wewnętrzne polityki 
i procedury antykorupcyjne, Aldesa ocenia ich wpływ i 
wystarczalność w celu zapewnienia istnienia wzajemnego 
zobowiązania do walki z korupcją. Wszystko to zgodnie z 
opracowaniem “System okresowych przeglądów do stron 
trzecich”.

W przypadku, gdy istnieją należycie uzasadnione i notoryczne 
przesłanki, że strona trzecia może generować potencjalne ryzyko 
naruszenia zasad zawartych w niniejszej Polityce, jak również 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania 
korupcji, Aldesa powstrzyma się od zawierania umów lub 
prowadzenia interesów z wyżej wymienioną stroną.

Więcej informacji dostępnych jest w procedurach wewnętrznych 
związanych z “Systemem przeglądów okresowych dla 
powiązanych podmiotów trzecich”.

Relacje z osobami 
trzecimi

10.

Órgan nadzorczy,  
 doradczy i 
11.

interpretacyjny
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Nieprzestrzeganie zasad i wartości zawartych w niniejszej Polityce 
może prowadzić do zastosowania odpowiednich środków 
dyscyplinarnych, wszystko zgodnie z postanowieniami systemu 
dyscyplinarnego Aldesy.

Przestrzeganie zapisów niniejszego dokumentu jest obowiązkiem 
każdego z nas. Jednakże zarówno Członkowie Zarządu jak i 
Kierownicy Aldesy są odpowiedzialni za upowszechnianie treści 
Polityki, jak również za nadzór nad jej przestrzeganiem w każdym ze 
swoich obszarów działalności.

14. Naruszenie
polityki

 Jako zasada korporacyjna, polityka ta musi być opublikowana we 
wszystkich krajach, w których Aldesa jest obecna oraz musi być 
znana i stosowana we wszystkich z nich.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie po jej zatwierdzeniu przez Radę 
Nadzorczą Grupy Aldesa, S. A.

15. Publikacja i wejście
w życie

 Pracownicy podlegający niniejszej Polityce są zobowiązani 
do zgłaszania, za pośrednictwem wdrożonych w tym celu 
mechanizmów, wszelkich naruszeń lub łamania prawa, o których 
wiedzą lub które podejrzewają.

W tym celu Aldesa oddaje do dyspozycji swoich pracowników 
Skrzynkę Pocztową Etyki ( etica@aldesa.es ), za pośrednictwem 
której mogą oni zgłaszać potencjalne naruszenia Polityki, a także 
wątpliwości lub zapytania dotyczące jej stosowania lub interpretacji.

Polityka ta wzmacnia zaangażowanie Zarządu i wyższej kadry 
kierowniczej Aldesy w walkę z korupcją w sferze publicznej i 
prywatnej.

Ponadto, skuteczny system antykorupcyjny zaczyna się od 
jego właściwego upowszechnienia. Działania komunikacyjne 
są kluczowym elementem procesu uświadamiania firmy oraz 
zaangażowania firmy w zasady przejrzystości i uczciwości.

13. Zobowiązania
zarządu i wyższej 

12. Zobowiązania
 nieprawidłości

kadry kierowniczej
oraz mechanizmy 
upowszechniania  informacji

 Komitet ds. Zgodności jest odpowiedzialny za rozpowszechnianie 
zasad i wartości zawartych w niniejszej Polityce wśród pracowników 
Aldesy, poprzez działania szkoleniowe i informacyjne, które w 
danym przypadku zostały uznane za właściwe.
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• Konflikt interesów: każda sytuacja, w której interes Grupy lub 
którejkolwiek ze spółek należących do Grupy bezpośrednio lub 
pośrednio koliduje ze szczególnym interesem konkretnego członka 
lub osoby z nim związanej.

 Za konflikt interesów uważa się również sytuację, gdy interes 
osobisty danego członka Grupy lub osoby z nim powiązanej 
wpływa lub może wpływać w niewłaściwy sposób na 
podejmowanie lub wykonywanie decyzji w ramach stosunku 
służbowego lub handlowego.

• Korupcja lub działania korupcyjne: czynność polegająca 
na oferowaniu, obiecywaniu, wręczaniu lub przyjmowaniu 
nienależnej korzyści dla/przez funkcjonariusza publicznego lub 
pracownika/przedstawiciela firmy, bezpośrednio lub pośrednio, 
w celu uzyskania nielegalnej korzyści (np. z kontraktu, licencji, 
korzystnego wyniku kontroli, postępowania sądowego itp.) 
Łapówkarstwo jest więc mechanizmem lub formą korupcji.

• Urzędnik publiczny i/lub władza publiczna2: (i) każda osoba 
sprawująca urząd ustawodawczy, wykonawczy, administracyjny 

ZAŁĄCZNIK 1.
Glosariusz

lub sądowy, mianowany lub wybrany, stały lub czasowy, płatny 
lub honorowy, bez względu na staż pracy tej osoby; (ii) każda inna 
osoba, która pełni funkcję publiczną, w tym dla organu publicznego 
lub przedsiębiorstwa publicznego, lub świadczy usługę 
publiczną; (iii) każda osoba związana z urzędem publicznym w 
międzynarodowym organie publicznym; oraz (vi) każda inna osoba 
określona jako urzędnik publiczny na mocy prawa krajowego 
każdej jurysdykcji..

• Nienależne płatności lub korzyści: każdy rodzaj żądania, dostawy, 
przyjęcia lub świadczenia, pieniężnego lub niepieniężnego, które 
nie jest należycie uzasadnione lub które jest niezgodne z prawem.

• Płatności ułatwiające: niewielkie, nieoficjalne i niewłaściwe 
płatności (napiwki) dokonywane na rzecz urzędnika niskiego 
szczebla w celu uzyskania lub przyspieszenia wykonania 
standardowego lub niezbędnego działania, do którego osoba 
dokonująca płatności ułatwiającej jest uprawniona..

• Nadmierna wartość ekonomiczna: Przez nadmierną wartość 
ekonomiczną rozumie się tę, która przekracza zwyczaje kraju 
odniesienia i która nie wchodzi w zakres zwykłych praktyk w 
stosunkach handlowych i biznesowych.

1 Oile nie istnieje jedna definicja tego, co należy rozumieć pod pojęciem korupcji lub działań/czynów korupcyjnych, przyjęto definicję przedstawioną przez Międzynarodową Izbę 
Handlową, Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji oraz Konwencję OECD.
2  Dla celów niniejszej Polityki odwołuje się do definicji urzędnika publicznego ustalonej przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (ONODC)
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