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WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI 
DLA DYSTRYBUTORÓW

Kodeks postępowania firmy Victaulic

Firma Victaulic zobowiązuje się do prowadzenia swojej działalności biznesowej w każdym kraju w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami i zasadami etycznymi. Firma Victaulic konkuruje jedynie przy wykorzystaniu zalet jej produktów oraz usług. Wymagamy 
i oczekujemy od naszych Dystrybutorów przestrzegania tych samych zasad. 
 
Kodeks postępowania firmy Victaulic („Kodeks”) obowiązuje na całym świecie wszystkich naszych pracowników, a także naszych 
dystrybutorów, sprzedawców i dostawców. Jest on dostępny pod adresem www.victaulic.com/code-of-conduct/.  
Niniejsze wytyczne obejmują kilka kluczowych zasad Kodeksu, mających szczególne znaczenie dla Dystrybutorów:  
(1) Przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji; oraz (2) Zgodność z przepisami w zakresie importu i eksportu.
 
Przeciwdziałanie przekupstwu i korupcji
Przepisy dotyczące przeciwdziałania przekupstwu i korupcji zabraniają dokonywania płatności na rzecz urzędników państwowych 
w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści lub utrzymania działalności gospodarczej, a także jakichkolwiek czynności noszących znamiona 
przekupstwa handlowego i korupcji w trakcie prowadzenia działalności. Korupcja może przyjmować wiele różnych form, takich jak 
wręczanie lub otrzymywanie łapówek, prowizji, przysług, usług osobistych, nadmiernych rabatów, a także prezentów lub świadczeń 
rozrywkowych, poza prezentami o niewielkiej wartości. Wszystko, co zostało przekazane lub zaakceptowane bez wyraźnego lub 
domniemanego zrozumienia, że odbiorcy nie są z tego powodu w jakikolwiek sposób zobowiązani, może zostać uznane za przypadek 
łapówkarstwa lub korupcji świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów amerykańskich i lokalnych.
 
Biorąc pod uwagę, że firma Victaulic prowadzi działalność w wielu różnych jurysdykcjach, niniejsze wytyczne przeznaczone dla 
dystrybutorów stanowią jedynie pewien fragment wymagań obowiązujących naszych dystrybutorów w odniesieniu do przepisów 
i regulacji dotyczących przeciwdziałania przekupstwu i korupcji. Miejscowe przepisy dotyczące przeciwdziałania przekupstwu i korupcji mogą 
zawierać elementy, które nie zostały wymienione w niniejszych wytycznych, które mogą nakładać jeszcze bardziej szerokie i rygorystyczne 
wymagania. Dystrybutorzy są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, w szczególności miejscowych, 
które mogą mieć zastosowanie do ich działalności. Oczekujemy ścisłego przestrzegania wszystkich tych przepisów.
 
Szkolenie dotyczące przeciwdziałania przekupstwu i korupcji

Firma Victaulic i wszyscy jej Dystrybutorzy muszą zachować staranność w zakresie szkolenia pracowników w odniesieniu do ryzyka 
i przepisów dotyczących przeciwdziałania przekupstwu i korupcji. Pracownicy na wszystkich poziomach mogą być narażeni na ryzyko 
dotyczące przekupstwa i korupcji w zależności od wykonywanej pracy, swoich klientów, a nawet rodzaju prowadzonej działalności. 
Zdefiniowanie i zrozumienie tego ryzyka stanowi pierwszy krok w zakresie opracowania skutecznego programu zapewnienia 
zgodności. Firma Victaulic wdrożyła solidny program zgodności i procesy kontrolowania, monitorowania transakcji, a także 
zapobiegania oraz wykrywania wszelkich potencjalnych naruszeń przepisów dotyczących przeciwdziałania przekupstwu i korupcji. 
Tego samego oczekujemy od naszych dystrybutorów. W razie potrzeby firma Victaulic może udzielić Państwu pomocy w zakresie 
prowadzenia szkoleń dotyczących przeciwdziałania przekupstwu i korupcji.
 
Certyfikacja dotycząca przeciwdziałania przekupstwu i korupcji 

W ramach współpracy z firmą Victaulic wymagamy od naszych dystrybutorów potwierdzenia i certyfikacji ich zgodności z przepisami 
dotyczącymi przeciwdziałania przekupstwu i korupcji, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych oraz w ich kraju. Przepisy dotyczące 
przeciwdziałania przekupstwu i korupcji, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych, a także przepisy prawne obowiązujące 
w Państwa kraju są bardzo podobne, jeśli chodzi o uznanie jakichkolwiek działań korupcyjnych za niezgodne z prawem. Firma Victaulic 
wymaga przesłania pisma potwierdzającego Państwa zobowiązanie w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania 
przekupstwu i korupcji. 
 
Kontakt z Victaulic 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z programem firmy Victaulic w odniesieniu do zapewnienia zgodności z przepisami 
dotyczącymi przeciwdziałania przekupstwu i korupcji lub aby przekazać jakiekolwiek informacje, należy kontaktować się z naszą 
firmą zgłosić je za pomocą jednego z naszych anonimowych narzędzi raportowania, dostępnych pod adresem:  
https://www.victaulic.ethicspoint.com.

http://www.victaulic.com
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ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI POLITYKI 
DOTYCZĄCYMI IMPORTU I EKSPORTU 

VC-CC-5116-POL  12532 REV D 03/2022
Victaulic i inne oznaczenia Victaulic są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Victaulic 
Company i/lub jej spółek zależnych w USA i/lub innych krajach. Inne wymienione znaki towarowe należą do ich 
odpowiednich właścicieli w USA i/lub innych krajach. Terminy „opatentowany” lub „złożony wniosek patentowy” odnoszą 
się do patentów wzorów przemysłowych lub użytkowych lub wniosków patentowych dla wyrobów i/lub sposobów 
użytkowania w USA i/lub innych krajach.© 2022 VICTAULIC COMPANY. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Zgodność z przepisami w zakresie importu i eksportu oraz działalności handlowej

Stany Zjednoczone i Unia Europejska nakładają pewne ograniczenia dotyczące sprzedaży i wysyłki niektórych produktów do pewnych 
krajów, firm, osób, a nawet w odniesieniu do niektórych środków transportu. Te przepisy dotyczące importu i eksportu towarów oraz usług 
wymagają zarówno od firmy Victaulic, jak i od jej dystrybutorów przeprowadzenia analizy dotyczącej należytej staranności w odniesieniu 
do sprawdzenia, gdzie, do kogo, w jaki sposób i dlaczego produkt jest sprzedawany oraz wysyłany.  

Przed wysłaniem produktu dystrybutorzy muszą udzielić odpowiedzi na poniższe cztery pytania w odniesieniu do każdego 
nowego zamówienia: 
 
1. Określenie wszystkich krajów uczestniczących w transakcji - czy którykolwiek z tych krajów znajduje się na jednej z poniższych list?

2. Weryfikacja wszystkich uczestników transakcji - czy obejmują oni jakiekolwiek kraje znajdujące się na listach ograniczeń lub sankcji  
 (patrz linki)?

3. Czy produkt wymaga uzyskania licencji, zezwoleń lub specjalnych uprawnień w celu jego sprzedaży i wysyłki?

4. Jakie jest ostateczne przeznaczenie i kto będzie końcowym użytkownikiem tego produktu? 
 
Firma Victaulic oraz dystrybutor odnoszą korzyści dzięki identyfikacji i rozwiązaniu wszystkich kwestii związanych z tymi czterema 
pytaniami na samym początku procesu, a ponadto umożliwi to dokonanie odpowiedniego przeglądu, w celu przekazania klientowi 
niezbędnych informacji w odpowiednim terminie. Listy te zmieniają się często w związku ze światowymi wydarzeniami i działaniami 
politycznymi. Aktualną listę takich krajów i osób można znaleźć pod poniższymi linkami.

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern

 LISTA DOTYCZĄCA 
ZAKAZU SPRZEDAŻY:

• Kuba 

• Iran 

• Korea Północna

• Rosja

• Syria 

• Sudan Południowy 

• Wenezuela 

 KRAJE ZAINTERE 
SOWANE: 

• Afganistan 

• Bałkany 

• Białoruś 

• Bośnia i Hercegowina

• Birma 

• Burundi 

• Republika Środkowoafrykańska 

• Chorwacja

• Cypr 

• Demokratyczna Republika Konga 

• Erytrea 

• Egipt

• Gwinea 

• Gwinea Bissau 

• Haiti 

• Wybrzeże Kości Słoniowej

• Liban 

• Liberia 

• Libia 

• Macedonia

• Mołdawia 

• Czarnogóra 

• Serbia

• Słowenia 

• Sudan

• Somalia 

• Tunezja 

• Ukraina

• Jemen 

• Zimbabwe 

http://www.victaulic.com

