POLITYKA PREZENTOWA GRUPY PBI

Częścią Polityki antykorupcyjnej Grupy PBI są również zasady przyjmowania
i wręczania prezentów opisane poniżej.
Pracownicy Grupy PBI, w ramach wykonywania swoich obowiązków, mogą wręczać
i przyjmować jedynie takie korzyści, które są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem
oraz niniejszą Polityką - wyłącznie gdy mają one charakter okolicznościowy lub promocyjny
i nie skutkują zobowiązaniem do wzajemności ani do podjęcia czy zaniechania określonych
działań.
Polityka prezentowa dotyczy upominków rzeczowych, jak i zaproszeń na posiłki oraz
zaproszeń lub biletów na imprezy rozrywkowe np. kulturalne lub sportowe, a wszystkie
prezenty dzielą się na trzy kategorie:
•
•
•

dopuszczalne, nie wymagają uzyskania zgody przełożonego
niedopuszczalne
dopuszczalne pod warunkiem uzyskania zgody

Prezenty dopuszczalne bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody to:
upominki rzeczowe o wartości do 200,00 zł,- takie jak gadżety reklamowe lub inne drobne
przedmioty oznaczone w miarę możliwości logo Grupy PBI bądź odpowiednio logo partnera
biznesowego, sporadyczne posiłki, które mogą być oferowane na zasadzie wzajemności,
zaproszenia na imprezy rozrywkowe: sporadyczne uczestnictwo w zwykłych wydarzeniach
sportowych, przedstawieniach teatralnych i innych wydarzeniach kulturalnych.

Prezenty niedopuszczalne to takie, których w żadnym wypadku nie można wręczać, ani
przyjmować z powodów etycznych, bądź z powodu ich wartości lub formy, dla przykładu:
•
•
•
•
•

upominek ma formę pieniężną lub ekwiwalentu pieniężnego,
upominek jest niestosowny,
okoliczności przyjęcia upominku wskazują, że wręczająca strona oczekuje
odwzajemnienia zachowania lub wywołują zobowiązanie,
przyjęcie upominku jest uzależnione od wartości lub wielkości osiąganych
paramentów związanych z poziomem współpracy.
upominek wręczany przed nawiązaniem stosunków biznesowych, chyba że ma na celu
zaprezentowanie podstawowej działalności strony

Prezenty dopuszczalne pod warunkiem uzyskania zgody to:
upominki przekraczające dopuszczalną wartość 200,00 zł,-, oferty podróży nie związanej
z wykonywaniem obowiązków, bezpłatne szkolenia organizowane przez partnerów
biznesowych.
Pracownik Grupy PBI, któremu wręczany jest prezent niedopuszczalny, bądź
wymagający zgody przełożonego powinien odmówić jego przyjęcia. Jeżeli jest to z różnych
powodów niemożliwe w chwili wręczenia, niezwłocznie po przyjęciu w/w prezentu ma
obowiązek powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego i zdeponować taki
prezent w spółce. Jeżeli prezent nie zostanie zwrócony darującemu, zostanie przekazany na
cele charytatywne.
Każdy otrzymany lub wręczony przez Pracownika Grupy PBI prezent o wartości
powyżej 200,00 zł,- powinien zostać zarejestrowany w Rejestrze korzyści, prowadzonym
przez Biuro Zarządu Grupy PBI poprzez przesłanie stosownej informacji zawierającej
następujące dane: datę, okoliczności i powód otrzymania lub wręczenia prezentu, opisu
prezentu, jego przybliżonej wartości, dane wręczającego i przyjmującego prezent oraz w
przypadku zaproszeń dane osób biorących udział w danym spotkaniu i nazwę firmy, którą
reprezentują, na adres e-mail compliance@grupapbi.eu. Przy czym ustalenie wartości
prezentu odbędzie się na podstawie dostępnych publicznie informacji, np. na podstawie cen
produktów w sklepach internetowych.
Powyższe zasady związane z limitami nie dotyczą członków Zarządów spółek Grupy
PBI, w związku z pełnioną przez nich funkcją reprezentacyjną, jeżeli przyjęcie prezentu
podyktowane jest względami i celami biznesowymi.
Szczególnej uwagi wymagają wytyczne dotyczące prezentów i zaproszeń na imprezy
rozrywkowe oferowanych funkcjonariuszom publicznym. Niedopuszczalne jest wręczanie
funkcjonariuszom publicznym jakichkolwiek prezentów z związku z pełnioną przez nich
funkcją, z wyjątkiem gadżetów reklamowych lub innych drobnych przedmiotów, których
wartość nie przekracza 200,00 zł,- oraz zaproszeń na zwyczajowe imprezy okolicznościowe
typu: „Barbórka”, jubileusze firmowe.
Kontakt do realizacji powyższych praw i pytań w powyższym zakresie:
compliance@grupapbi.eu
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