
 
 
 

© 2017 — Cisco Systems Inc. i (lub) podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Globalne zasady zwalczania korupcji dla wszystkich partnerów biznesowych 

Cisco Systems, Inc. i podmiotów stowarzyszonych (Cisco)  

 

Firma Cisco oczekuje i wymaga, by wszyscy jej dostawcy, podwykonawcy, odsprzedawcy, partnerzy branżowi, konsultanci, 

przedstawiciele i inne osoby, z którymi Cisco utrzymuje relacje handlowe (Partnerzy Biznesowi), w każdym momencie 

w ramach realizowania usługi i wykonywania zobowiązań umownych na rzecz Cisco lub w imieniu Cisco na rzecz klientów 

Cisco lub osób trzecich działali w sposób profesjonalny i etyczny. Dlatego też obowiązkiem partnera biznesowego jest:  

(a) przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów o zwalczaniu korupcji, w tym amerykańskiej ustawy 

o zwalczaniu praktyk korupcyjnych za granicą (Foreign Corrupt Practices Act — FCPA), brytyjskiej ustawy 

o zwalczaniu korupcji i podobnych przepisów antykorupcyjnych obowiązujących na świecie („obowiązujących 

przepisów”). Przepisy te zasadniczo ustalają zakazy dotyczące wręczania łapówek urzędnikom państwowym, 

definiują wymagania dotyczące prowadzenia ksiąg i zapisów oraz określają sankcje za ich naruszenie które 

wynikają z prawa cywilnego i karnego; niektóre przepisy dotyczą także przyjmowania łapówek lub odnoszą się do 

osób fizycznych z sektora prywatnego i dotyczą formy łapownictwa komercyjnego; więcej informacji na temat 

FCPA można znaleźć pod adresem http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/ lub pisząc na adres 

publicsectorcompliance@cisco.com.  

(b) niepodejmowanie jakichkolwiek działań oraz niedopuszczanie do podejmowania jakichkolwiek działań ze strony 

własnych dostawców, podwykonawców, przedstawicieli czy innych podmiotów partnera biznesowego, które 

mogłyby spowodować pociągnięcie firmy Cisco do odpowiedzialności w związku z naruszeniem jakichkolwiek 

obowiązujących przepisów;  

(c) niewykorzystywanie pieniędzy ani innych wynagrodzeń otrzymanych od firmy Cisco z naruszeniem 

obowiązujących przepisów lub w innych celach niezgodnych z prawem, jak dokonywanie płatności lub oferowanie 

czegokolwiek wartościowego (bezpośrednio lub pośrednio) w celu podejmowania prób niewłaściwego wpływania 

na działania lub decyzje w celu pozyskania lub zatrzymania klienta lub zapewnienia niewłaściwej przewagi 

biznesowej. Poniższe odnosi się do oferowania lub zobowiązywania się do dokonania płatności lub przekazywania 

czegokolwiek wartościowego dowolnej z poniższych osób:  

• urzędnikom państwowym lub pracownikom organów państwowych (w tym wybranym lub nominowanym 

osobom pełniącym funkcje wykonawcze, legislacyjne, sądownicze lub administracyjne, członkom organizacji 

międzynarodowych, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Bank Światowy, lub osobom pełniącym 

oficjalne funkcje w ramach lub działającym w imieniu rządów lub organizacji),  

• pracownikom lub urzędnikom sektora publicznego lub przedsiębiorstw państwowych, 

• kandydatom na stanowisko polityczne, partiom politycznym lub przedstawicielom lub pracownikom partii 

politycznych, 

• dowolnej osobie, w przypadku której partner biznesowy wie lub powinien wiedzieć, że jakakolwiek część 

zaproponowanej jej kwoty zostanie przekazana (bezpośrednio lub pośrednio) którejkolwiek z osób 

wymienionych powyżej lub, 

• pracownikowi lub urzędnikowi sektora prywatnego w postaci łapówki komercyjnej. 

Bez ograniczenia do powyższego, rodzaje zakazanych propozycji obejmują wszystko, co ma jakąkolwiek wartość, 

jak gotówka lub jej odpowiedniki (w tym karty prezentowe), niestosowne prezenty, podróże i rozrywki, darowizny 

na rzecz organizacji charytatywnych lub politycznych, ustawianie przetargów, usługi w naturze, zatrudnianie osób 

spokrewnionych, nieautoryzowane płatności ułatwiające, których celem jest uzyskanie niewłaściwej przewagi. 

(d) na żądanie firmy Cisco zapewnienie, by dostawcy, podwykonawcy, przedstawiciele lub inne podmioty partnera 

biznesowego wprowadziły podobne oświadczenia o zgodności z zasadami zwalczania korupcji, oraz potwierdzenie 

firmie Cisco, że takie działania zostały podjęte;  

(e) przechowywanie dokładnych i kompletnych ksiąg i zapisów, zaś wszelkie inne warunki dotyczące audytów i innych 

powiązanych zobowiązań przewidzianych umową partnera biznesowego z firmą Cisco będą obowiązywać tak, by 

zapewnić zgodność z niniejszymi zasadami. Ponadto zabrania się tworzenia, zachowywania czy wykorzystywania 

jakichkolwiek nieujawnionych lub niezarejestrowanych funduszy firmowych (tzw. funduszy nieujętych w księgach 
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handlowych). Więcej informacji na temat funduszy nieujętych w księgach handlowych można znaleźć pod adresem 

http://www.cisco.com/go/integritynow. 

W żadnym przypadku firma Cisco nie będzie zobowiązana do podjęcia żadnych działań z mocy jakiejkolwiek umowy 

z dostawcą lub umowy z innym podmiotem ani do zaniechania takich działań, jeżeli jest przekonana, że takie działanie 

będzie stanowiło naruszenie obowiązujących przepisów.  

Firma Cisco zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub rozwiązania umów z partnerem biznesowym zawartych z firmą Cisco 

bezzwłocznie w chwili otrzymania pisemnego powiadomienia, jeśli uzna, według wyłącznego uznania firmy Cisco, że doszło 

do naruszenia jakichkolwiek warunków niniejszych zasad lub złożenia fałszywych lub nieuczciwych oświadczeń, deklaracji 

lub rękojmi podczas realizacji zobowiązań umownych.  

Partner biznesowy poinformuje bezzwłocznie firmę Cisco o wszelkich wątpliwościach związanych z nieuczciwymi 

praktykami biznesowymi pracownika Cisco lub partnera biznesowego Cisco, kontaktując się z biurem Cisco ds. etyki 

pod adresem ethics@cisco.com lub za pośrednictwem formularza internetowego Cisco ds. etyki, bezpłatnej infolinii 

lub anonimowego narzędzia do przekazywania informacji pod adresem: 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html. 
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