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Szkolenie przeciwko korupcji i 
łapówkom Kennametal
Szkolenie dla: osób trzecich



Szkolenie przeciwko korupcji i łapówkom Kennametal

Jako odpowiedzialna globalna organizacja, postępująca zgodnie z naszymi podstawowymi 
wartościami, dążymy do prowadzenia działalności biznesowej zgodnie z najwyższymi 
standardami etycznymi i prawnymi, niezależnie od miejsca, w którym działamy. Obejmuje 
to pełną zgodność z amerykańską ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych 
(FCPA), U.K. Bribery Act i wszystkimi obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi i 
antyłapówkarskimi, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności. Oczekujemy, że 
wszyscy nasi partnerzy, w tym wszyscy agenci sprzedaży i dystrybutorzy, podzielą się 
naszym zobowiązaniem do etyki i uczciwości, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej 
zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, niezależnie od miejsca prowadzenia 
działalności, w tym FCPA. W sposób wyraźny zabraniamy pracownikom i partnerom na 
całym świecie angażowania się w przekupstwo w dowolnej formie lub w dowolnym celu.  
Globalna procedura antykorupcyjna i antyłapówkowa firmy Kennametal dotyczy wszystkich 
stron trzecich. Prosimy o zapoznanie się z tą procedurą i przestrzeganie jej wymagań. 
Cenimy naszą współpracę i dziękujemy za poświęcenie czasu na ukończenie tego 
informacyjnego programu szkoleniowego.

Wprowadzenie:



• Jako przedstawiciel firmy Kennametal na rynku, mamy pewne 
wymagania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  (Te 
elementy są częścią Państwa umowy z Kennametal): 

– Zgodność z naszym „Kodeksem postępowania”.
– Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.
– Zabraniamy stosowania przekupstwa lub korupcji w jakiejkolwiek formie w celu 

rozpoczęcia lub utrzymania współpracy.  Bez wyjątków.  
– Łapownictwo jest nielegalne i sprzeczne z wartościami Kennametal 

(przestrzeganie naszej Globalnej Polityki Antykorupcyjnej i Antykorupcyjnej jest 
wymagane).

– Zgodność z przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych i innymi 
obowiązującymi przepisami eksportowymi, które mogą mieć zastosowanie do 
transakcji.

• Należy niezwłocznie zbadać i usunąć problemy w zakresie etyki i zgodności, 
które mogą pojawić się w działalności biznesowej.

Wymagania dotyczące prowadzenia współpracy 
biznesowej z Kennametal 

Zawsze należy działać zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi
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• Łapownictwo i korupcja są niezgodne z prawem zgodnie z amerykańską 
ustawą Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

• Kennametal jest korporacją z siedzibą w USA, dlatego FCPA ma 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność.

• Przedsiębiorstwa i osoby prywatne mogą być osobiście ścigane za udział 
w łapówkarstwie lub korupcji.

• Nawet domniemane naruszenia mogą poważnie zaszkodzić reputacji: 
-- Obniżyć pozycję w branży
-- Negatywnie wpłynąć na postrzeganie przez klientów
-- Osłabić zdolność do odniesienia sukcesu, jako jednostki i jako firmy

Czym jest Ustawa o zagranicznych praktykach 
korupcyjnych i jakie ma zastosowanie do Twojej firmy?

Reputacja obu firm jest zagrożona!
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Kto jest objęty zakresem ustawy FCPA?

Dystrybutorzy Kennametal muszą przestrzegać przepisów FCPA!

FCPA obejmuje:
– Firmy amerykańskie

• Zagraniczne spółki zależne i stowarzyszone ze spółkami 
amerykańskimi

[Przykłady obejmują:  KMT India Ltd., KSSPL, KMT Korea, Ltd., KMT (Xuzhou) Company
Ltd., KMT Hardpoint Shanghai Ltd., KMT Singapore Pte Ltd., KMT Australia Pty, KMT
Malaysia Sdn Bhd, KMT (Thailand) Co. Ltd.]

• Pracownicy, dystrybutorzy i zewnętrzni agenci takich
firm
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Kim jest „funkcjonariusz obcego rządu” w ramach 
FCPA?

Zgodnie z ustawą FCPA termin "funkcjonariusz obcego rządu" to:
• Każdy urzędnik lub pracownik rządu lub jakiegokolwiek departamentu, agencji 

lub instytucji rządowej.
• Każda osoba pełniąca oficjalną funkcję w imieniu jakiegokolwiek obcego 

rządu, departamentu, agencji lub instrumentu.

• Funkcjonariusze i pracownicy publicznych organizacji międzynarodowych (np. 
Bank Światowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych).

• Urzędnicy partii politycznych i kandydaci na stanowiska publiczne.

Zawsze dobrze „POZNAJ” swojego partnera w interesach.  Dla kogo pracuje?
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Łapówka to dawanie lub obietnica dawania czegoś 
wartościowego (niezależnie od kwoty), aby uzyskać 
nieuczciwą przewagę.

Kilka przykładów łapówek to gotówka, karty podarunkowe, dzielenie 
się prowizjami, wakacje, ekstrawaganckie prezenty, możliwość 
zatrudnienia w zamian za zyski biznesowe itp.

Nie chodzi tylko o wartość podarunku, ale o to, że został on dany z 
zamiarem uzyskania w zamian korzystnej decyzji lub traktowania, 
uzyskania lub utrzymania działalności.

Prezenty biznesowe i rozrywka są generalnie dopuszczalne, jeżeli 
mają rozsądną wartość, są powiązane z wyraźnym celem 
biznesowym i nie są oferowane w zamian za zdobycie lub 
utrzymanie działalności.

Podawanie lub przyjmowanie prezentów, rozrywek lub innych 
wartościowych usług urzędnika państwowego jest surowo 
zabronione.

Czym jest "Łapownictwo"?
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Obejmuje następujące elementy:
• pozyskiwanie lub utrzymywanie biznesu;
• kierowanie działalności do dowolnej osoby lub firmy;
• uzyskanie ulgi podatkowej;
• realizacja zerwania ceł poprzez przeklasyfikowanie lub 

niedowartościowanie;
• przedłużenie istniejącej umowy;
• uzyskanie zezwolenia na zabezpieczenie nieruchomości;
• świadczenie korzystnej decyzji sądowej lub regulacyjnej albo 

uchylenie sankcji; i
• udzielenie licencji lub koncesji.

Co to jest „nieuczciwa przewaga"?

W razie wątpliwości zadawaj pytania i nie kontynuuj!
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• Pytania i obawy dotyczące zgodności z przepisami firmy Kennametal 
możesz zgłaszać do naszego Biura ds. Etyki i Zgodności.
– K-corp.ethics@Kennametal.com
– (1) 412-248-8275

• Nasz poufny system pomocy jest dostępny dla naszych partnerów 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - jeśli złożysz raport, podaj jak 
najwięcej szczegółów, abyśmy mogli odpowiednio zbadać sprawę.

• Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Kennametal dotyczącą 
etyki i zgodności na stronie Kennametal.com.

Zgłaszanie pytań i wątpliwości dotyczących zgodności
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