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Procedura  antykorupcyjna

,,Łódzkiej  Spółki  Infrastrukturalnej"  sp.  z o.o.

Procedura  ma  na  celu  ujednolicenie  zasad  dotyczących  postępowania  w  przypadlcu

stwierdzenia  nieprawidłowości  mających  znamiona  działań  korupcyjnych,  a także

zapobieganie  i przeciwdziałanie  nadużyciom  oraz  zapewnienie  transparentności  działań

,,Łódzkiej  Spółki  InfrastnukturaInej"  sp. z o.o.

% l. Postanowienia  ogólne

1. Niniejsza  Procedura  jest  jednocześrńe  deldaracją  odrzucającą  i potępiającą  korupcję

oraz  wszelkiego  rodzaju  jej  przejawy.

2. Ilekroć  w dalszej  części  Procedury  jest  mowa  o:

a) Korupcji  -  należy  przez  to rozumieć  obiecywarńe,  proponowanie,  wręczanie,  żądanie

lub przyjmowanie  nienależnej  korzyści  majątkowej  lub  osobistej,  dla siebie  lub  innej

osoby,  a także  przyjmowanie  propozycji  lub  obietnicy  takich  korzyści  za działanie  lub

zaniechanie  działania  w wykonywaniu  czynności  służbowej;

b) Dzialaniach  korupcyjnych  - należy  przez  to  rozumieć  działania  vqczerpujące

znamiona  przestępstw  określonych  m.in.  w art. 229,  230,  230a,  296a  e) 2-4,  299 i 305

ustawy  z dnia  6 czerwca  1997  r. Kodeks  karny;

c)  Korzyści  majątkowej  -  należy  przez  to rozumieć  każde  dobro,  które  jest  w stanie

zaspokoić  określoną  potrzebę,  a jego  wartość  da się  wyrazić  w pieniądzu.  Korzyścią  tą

może  być  nie  tylko  przyrost  majątku,  ale i wszystkie  korzystne  umowy  (np.  pożyczka

udzielona  na korzystnych  warunkach,  wygranie  przetargu  itp.).  W myśl  niniejszej

Procedury,  korzyścią  majątkową  nie  są  zwyczajowe  upominki,  mateńały  promocyjne

i marketingowe  (zgodnie  z przepisami  podatkowymi  i obowiązującym  prawem);

d) Korzyści  osobistej  -  należy  przez  to  rozumieć  świadczerńe  o charakterze

niemajątkowym,  polepszające  sytuację  osoby,  która  je  uzyslcuje  (np.  obietnica  awansu,

ograniczenie  obowiązków  zawodowych,  przyjęcie  na praktykę,  na staż);

e) Zagrożeniu  korupcją  -  należy  przez  to rozumieć  negatywne  zdarzenie  mogące  mieć

wpływ  na powstanie  korupcji;

f) ŁSI  -  należy przez to rozumieć,,Łódzką  Spółkę  InfrastrukturalnąJ'  sp. z o.o.;

g) Pracodawcy  - należy  przez  to  rozuinieć  Prezesa  Zarządu  ,,Łódzkiej  Spółki

Infrastrukturalnej"  sp. z o.o. lub osobę  przez  niego  wskazaną  do realizacji  zadań

objętych  niniejszą  Procedurą;

h) Pracownikach  -  należy  przez  to rozumieć  osoby  pozostające  w stosunku  pracy  wobec

,,Ł,ódzkiej Spółki  Infrastrukturalnel'  sp. z o.o. na podstawie  umowy  o pracę.

% 2. Minimalizowanie  ryzyka  wystąpienia  korupcji

1.  Dyrektorzy,  Wicedyrektorzy  i Kierowrńcy  poszczególnych  komórek  organizacyjnych,

zobowiązani  są  do  bieżącego  monitorowania  pracy  podległych  komórek

organizacyjnych  pod  kątem  przestrzegarńa  regulaminów  i  procedur,  a także

dokonywania  kontroli  prawidłowości  realizacji  procedur  zakupowych  i postępowań

Strona  1 z 4



Procedura  antykoiupcyjna,,Łódzkiej  Spółki  Infrastrukturalnej"  sp. z o.o.

o udzielenie  zamówienia,  uwzględniając  ryzyko  wystąpienia  korupcji.  W przypadku

komórek  i samodzielnych  stanowisk  pracy  podległych  bezpośrednio  pod  Zarząd  Spółki

czynności  te realizowane  są podczas  bieżącego  toku  pracy  przez  Członka  Zarządu

odpowiedzialnego  za dany  zakres  merytoryczny  zgodnie  z uchwałą  ws. podziału  zadań

związanych  z prowadzeniem  spraw  Spółki  pomiędzy  Członków  Zarządu.

2. Kadra  kierownicza  wskazana  w g2 ust. 1 powinna  systematycznie  poddawać  analizie

realizowane  przez  podległych  pracowników  procesy  pod  kątem  zagrożenia  korupcją,

w tym:

a) Analizować  ryzyko  wystąpienia  korupcji;

b) Analizować  podobne  procesy  i postępowania  o udzielenie  zamówienia  w innych

podmiotach  pod  kątem  wystąpienia  w nich  zagrożeń  korupcją;

c) Rozmawiać  z podwładnymi  o zagrożeniach,  z którymi  się  spotykają  lub mogą

spotkać  podczas  realizacji  obowiązków  służbowych;

d) Zwracać  uwagę  na wszelkie  przejawy  nieprawidłowości  odnośnie  nadzorowanych

procesów  oraz  na wszelkie  potencjalne  nadużycia;

e) Zadbać  o to, żeby  składy  gmp  zadaniowych  ulegały  okresowej  rotacji,  co powoduje

większą  przejrzystość  podejmowanych  decyzji  i utrudnia  powstanie  wewnętrznych

powiązań  sprzyjających  popełnianiu  nadużyć.

3. Podejmowanie  wiążących  decyzji,  rozpatrywanie  kwestii,  opracowywanie  kluczowych

dokumentów  oraz spotkania  z kontrahentami  odbywają  się  przy  udziale  co najmniej

dwóch  Pracowników.  W  przypadlai,  gdy  nie  jest  to  możliwe,  rńezbędne  jest

sporządzenie  notatki  służbowej  opisującej  warunki  podjęcia  decyzji,  źródła  wiedzy,

ustaleń,  itp.

4.  Ustalenia  zawarte  podczas  spotkań  z kontrahentami  zewnętrznymi  przekazywane  są

bezpośredniemu  przełożonemu  w  formie  ustnej  lub, jeśli  to niezbędne,  w  forinie

pisemnej,  w miarę  możliwości  z kontrasygnatą  kontrahentów.

% 3. Zakres odpowiedzialności

1. Pracownicy  ŁSI  rńezależrńe  od zajmowanego  stanowiska  zobowiązani  są  do:

a) Zapoznania  się  z treścią  Procedury  i bezwzględnego  jej przestrzegania  w  toku

wykonywania  obowiązków  służbowych;

b) Nieprzyjmowania  jakiejkolwiek  korzyści  majątkowej  lub  osobistej,  albo  jej  obietnicy;

c) Nieuzależniania  wykonania  jakiejkolwiek  czynności  służbowej,  lub  też zaniechania  jej

wykonania,  od otrzymania  korzyści  majątkowej  lub  osobistej;

d) Unikania  zachowań,  które  mogą  zostać  uznane  za prowokację,  nakłanianie  lub

namawianie  do wręczenia  nienależnej  korzyści  tak  majątkowej,  jak  i osobistej;

e) Unikania  wpływu  relacji  prywatnych  na  sposób  wykonywania  obowiązków

służbowych,  w szczególności  w zakresie  udzielanych  zamówień;

f) Bezwzględnego  przestrzegania  zapisów  art. 5 Regulaminu  udzielania  zamówień  w  ŁSI

sp.  z o.o.  określającego  krąg  osób wykluczonych  z możliwości  wykonywania

czynności  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia;

g) Zachowywania  zasad  uczciwej  konlcurencji  przy  udzielaniu  zamówień  oraz

wykonywania  swoich  obowiązków  w sposób  gwarantujący  transparentność  działań;
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h) Równego  traktowania  podmiotów  ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia,

świadczenie  usług  na  rzecz  ŁSI;

i) Infonnowania  o wystąpieniu,  lub  podejrzeniu  wystąpienia  ry,yka  wystąpienia

korupcji,  zagrożenia  korupcją  oraz  korupcji.  Informację  taką  należy  rńezwłocznie

przekazać  Pracodawcy,  a w  uzasadrńonych  przypadkach  także  organom  ścigania.

2. Odpowiedzialność  karna  za przestępstwa  dotyczące  korupcji  została  wpisana  do Kodeksu

karnego.  Do  przestępstw  tych  zaliczamy,  m.in.:

a) łapowictwo  czynne,  czyli  przekupstwo  (art.  229  k.k.);

b) płatną  protekcję,  czyli  podjęcie  się  pośredrńctwa  w załatwieniu  sprawy  w zamian  za

korzyść  majątkową  lub  osobistą  z  powołaniem  się  na  wpływy  w  instytucjach

państwowych,  samorządowych  itp.  oraz  korzystanie  z takiego  pośrednictwa  (art.  230

i 230a  k.k.);

c) korupcję  gospodarczą  rozumianą  jako  źądanie  lub  przyjęcie  korzyści  majątkowej  lub

osobistej  albo  jej  obietnica  za naduźycie  uprawnień  lub  niedopełnienie  obowiązku  przez

osobę  pełniącą  funkcję  kierowniczą  w  jednostce  organizacyjnej  wykonującej

działalność  gospodarczą  lub  pozostającą  z nią  w stosunku  pracy,  umowy  zlecenia  lub

umowy  o dzieło  (art.  296a  k.k.);

d),,pranie  pieniędzy",  czyli  działania  mające  na celu  włączerńe  do legalnego  obrotu

pieniędzy,  papierów  wartościowych  lub  innych  wartości  majątkowych  pochodzących

z przestępstwa  lub  uczestnictwa  w  jego  popełnianiu  (art.  299  k.k.);

e) udaremnianie  lub utrudnianie  przetargu  publicznego  w  celu  osiągnięcia  korzyści

majątkowej,  jak  również  działanie  w porozumieniu  z inną  osobą  na szkodę  właścicieli

mienia  albo  osoby  lub  instytucji,  na rzecz  której  przetarg  jest  dokonywany  (art. 305

k.k.).

3. Nieprzestrzeganie  przez  Pracowników  obowiązującej  Procedury,  w tym  w szczególności

udział  w  procederze  korupcji,  lub zatajenie  infornnacji  o wystąpieniu  korupcji  lub

zagrożerńu  korupcją,  może  być  podstawą  do  pociągnięcia  Pracowników  do

odpowiedzialności  porządkowej  i materialnej  przewidzianej  w obowiązującyi'n  w ŁSI

Regulaminie  Pracy  ,,Łódzkiej  Spółki  Infrastrukturalnej"  sp.  z  o.o.  Niezależnie  od

powyższego,  Pracownicy  mogą  być  również  pociągnięci  do odpowiedzialności  karnej,

określonej w obowiązu3ących przepisach prawa powszechnego.

% 4. Zgłoszenie nieprawidłowości  i dalsze postepowanie w przypadku  jej zgłoszenia

1. Usiłowanie  (próba  wręczenia  łapówki),  sprawstwo  (wręczenie  lub  obietnica  łapówki)  oraz

podżeganie  (nakłanianie  do przyjęcia  łapówki  lub  jej  obietnicy)  są  karane.

2. W przypadku,  gdy  Pracowrńk  ŁSI  otrzymuje  propozycję  o znamionach  korupcyjnych,

zobowiązany  jest  do  zdecydowanego  poinformowania  osoby  składającej  ją,  że takie

zachowanie  może  być  potraktowane  jako  przestępstwo.

3. W  razie  kontynuowania  przez  osobę  zachowania  śsviadczącego  o woli  wręczenia  korzyści

majątkowej  albo  jej  obietnicy,  należy  natychmiast  przerwać  dalszą  rozmowę.  Jednocześnie

wskazany  jest  udział  osoby  trzeciej  w  dalszych  czynnościach  celem  potwierdzenia

przebiegu  zdarzenia.  Może  to być  inny  Pracownik,  względnie  osoba  z zewnątrz.
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4. W  razie  jednoznacznego  zachowania,  wskazującego  na  zamiar  wręczenia  korzyści

majątkowej,  Pracownik  powinien  traktować  tę sytuację  jako  fakt  zaistnienia  przestępstwa

korupcyjnego.  W  tej sytuacji  powinien  podjąć  niźej  wyi'nienione  czynności:

a) Jeżeli  to możliwe  i nie  stanowi  zagrożenia  dla  życia  bądź  zdrowia  Pracownika,  dokonać

zgodnie  z art. 243 e) 1 Kodeksu  postępowania  karnego  tzw.  obywatelskiego  ujęcia

sprawcy  przestępstwa,  jednocześnie  powiadamiając  o zdarzeniu  bezpośredniego

przełożonego  i Pracodawcę;

b) Powiadomić  zatrzymanego,  że dopuścił  się  popełnienia  przestępstwa;

c) Jeżeli  zatrzymanie  nie  było  możliwe,  powiadomić  o zdarzeniu  bezpośredrńego

przełożonego  i Pracodawcę,  a następnie,  niezwłocznie  sporządzić  notatkę  służbową

z przebiegu  zdarzerńa  opatrzoną  podpisem  Pracownika  i świadka  (ów)  zdarzenia;

d) Pracodawca  po analizie  treści  notatki  i wysłuchaniu  relacji  świadków  potencjalnego

przestępstwa,  powiadamia  o zdarzeniu  organy  ścigania;

e) W przypadku,  gdy  nastąpiło  wręczenie  korzyści  majątkowej,  wstępnie  zabezpieczyć

miejsce  przestępstwa  (np.  poprzez  zamknięcie  pomieszczenia)  i dowody  przestępstwa

w sposób  uniemoźliwiający  zatarcie  ewentualnych  śladów,  np.  1inii  papilannych;

f) Pracownikowi  rńe  wolno  pozostawiać  przekazanych  banknotów  lub  przedmiotów  poza

swoją  kontrolą  lub  w zasięgu  osób  postronnych  ani chować  ich  w sposób  mogący

nasuwać  podejrzenie,  że  korzyść  majątkowa  została  przyjęta,  np.  wśród  rzeczy

osobistych;

g) Dalsze  czynności  podejmowane  są  przez  organy  ścigania.  Świadkowie  zdarzenia

pozostają  do dyspozycji  funkcjonariuszy  wezwanej  służby,  celem  złożenia  wyjaśnień;

h) Osoba  zgłaszająca  przestępstwo  korupcji  popełnione  przez  innego  Pracownika  może  się

zwrócić  z prośbą  o nieujawnianie,  iż to ona  złożyła  zawiadomienie.  Czynności  zostaną

podjęte  wówczas  w formie  operacyjno-rozpoznawczej.

% 5. Postanowienia końcowe

1.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  Procedurze  zastosowanie  mają

odpowiednie  przepisy  Kodeksu  karnego  oraz  Regulamin  Pracy  ,,Łódzkiej  Spółki

Infrastruktura1nej"  sp. z o.o.

2.  Procedura  znajduje  się do wglądu  w aktualnie  funkcjonującyi'n  w Spółce  systemie

informatycznym.  Ponadto,  w  celu  udostępnierńa  jej  treści  osobom  fizycznyi'n

i prawnyi'n  współpracującyin  z ŁSI  (w  szczególności  w  charakterze  dostawców  usług),

Procedurę  zamieszcza  się  w  Biuletynie  Infonnacji  Publicznej  ,,Łódzkiej  Spółki

Infrastrukturalnel'  sp. z o.o.
3. NiniejszaProcedurawchodziwżycieodÓ'fP.".'!.....2018roku.
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