
 

 

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA 
 

W Firmie EMS poprzez korupcję rozumie się działanie, jak również obietnicę takiego działania, w celu uzyskania korzyści 
przekazanej, obiecanej lub domniemanej, zarówno materialnej, jak i niematerialnej, w sposób bezpośredni lub pośredni. 

 

Polityka Antykorupcyjna zobowiązuje swoich partnerów biznesowych, dostawców usług oraz pracowników do uczciwego 
działania bez zamiarów i czynności związanych z łapówkarstwem i/lub korupcją, oraz przestrzegania poniższych zasad: 

 nieoferowania i niewręczania jakiejkolwiek korzyści finansowej, rzeczowej ani innej, 
 

 niezabiegania o okazje do ofert łapówki lub innych niekonwencjonalnych zachowań zachęcających 
potencjalnych klientów do niej, 
 

 nieprzyjmowania jakiegokolwiek rodzaju łapówki lub innej niekonwencjonalnej zachęty, która nie byłaby 
dozwolona lub ratyfikowana przez Spółkę w ramach zwykłego toku działalności, 
 

 odmawiania jakiejkolwiek łapówki lub innej niekonwencjonalnej zachęty w sposób, który nie pozostawia złudzeń 
i nie prowadzi do fałszywych oczekiwań, a także do zgłoszenia wszystkich ofert łapówek lub innej 
niekonwencjonalnej zachęty. 
 
 

Powyższe cele realizowane są poprzez: 

 przestrzeganie etyki zawodowej oraz przepisów prawa, 
 

 podnoszenie świadomości pracowników oraz podmiotów współpracujących w zakresie przeciwdziałania korupcji, 
 

 podejmowanie środków minimalizujących ryzyka, 
 

 podejmowanie właściwych działań w przypadku wykrycia zdarzeń korupcyjnych. 
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ANTIKORRUPTIONSPOLITIK 
 

Bei EMS versteht man unter Korruption die Handlung und das Versprechen eines solchen Handelns, um einen direkt oder 
indirekt übertragenen, versprochenen oder mutmaßlichen Vorteil zu erlangen, sei es materiell oder immateriell.   

 

Die Antikorruptionspolitik verpflichtet ihre Geschäftspartner, Dienstleister und Mitarbeiter, ehrlich zu handeln, ohne 
Bestechungs- und/oder Korruptionsabsichten und Handlungen und folgende Grundsätze einzuhalten: 

 keine finanziellen, materiellen oder sonstigen Vorteile anbieten oder gewähren,  
 

 nicht nach Gelegenheiten zu Bestechungsangeboten oder anderen unkonventionellen Verhaltensweisen suchen, 
die potenzielle Kunden dazu ermutigen, 
 

 keine Annahme von Bestechungsgeldern oder anderen unkonventionellen Anreizen, die von der Gesellschaft im 
Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit nicht genehmigt oder ratifiziert worden sind, 
 

 die Bestechungsgelder oder andere unkonventionelle Anreize in einer Weise verweigern, die keine Illusionen 
hinterlässt und zu falschen Erwartungen führt, und alle Bestechungsangebote oder andere unkonventionelle 
Anreize anmelden. 

 

Die obengenannten Ziele werden erreicht durch: 

 Einhaltung der Berufsethik und der gesetzlichen Vorschriften, 
 

 Sensibilisierung der Arbeitnehmer und der im Bereich der Korruptionsbekämpfung mitwirkenden Akteure, 
 

 das Ergreifen von Maßnahmen zur Risikominimierung, 
 

 das Ergreifen von angemessenen Maßnahmen nach der Feststellung von Korruptionsfällen. 
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ANTI-CORRUPTION POLICY 

In EMS, corruption is the act and promise of acting in such a way as to obtain a benefit, whether tangible or intangible, 

directly or indirectly conferred, promised or presumed.   

 

The Anti-Corruption Policy requires its business partners, service providers and employees to act honestly, without 

bribery and/or corruption intentions and actions and to comply with the following principles: 

 not offer or grant financial, material, or other advantages,  
 

 not seek opportunities for bribes or other unconventional behaviour that encourages potential clients to do so, 
 

 not accept bribes or other unconventional inducements that have not been approved or ratified by the 
Company in the normal course of its business, 
 

 refuse to accept bribes or other unconventional inducements in a manner that does not create illusions and lead 
to false expectations, and declare all offers of bribes or other unconventional inducements. 

 

 

The above aims are achieved through: 

 Compliance with professional ethics and legal requirements, 
 

 raising awareness among workers and stakeholders involved in the fight against corruption, 
 

 taking measures to reduce risks, 
 

 taking appropriate action following the identification of cases of corruption. 
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