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Polityka przeciwdziałania łapownictwu i korupcji 
 
 
 
 
Szanowni Państwo! 
 
Działamy w obszarze gospodarki światowej, w którym zasady etyki mają coraz większe znaczenie. Dlatego 
też, w ramach prowadzonej przez nas polityki, pracownicy naszej firmy przyjmują najwyższe standardy 
etyczne odnośnie do sposobu działania, a także wszelkich relacji, jakie łączą ich z cenionymi przez nas 
klientami oraz dostawcami.  
 
Minęły już czasy, w których łapownictwo stanowiło dopuszczalny środek wykorzystywany przy zawieraniu 
transakcji, a nieprzestrzeganie zasad dotyczących przeciwdziałania łapownictwu może mieć bardzo 
poważne konsekwencje dla sytuacji finansowej oraz reputacji naszej firmy, jak również dla dalszych 
wyników prowadzonej przez nas działalności. 
 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że działamy w środowisku stawiającym wysokie wymagania rynkowe oraz w 
obszarach, w których może występować zjawisko korupcji. Fakt ten nigdy jednak nie może być dla nas 
usprawiedliwieniem. Firma Vesuvius przyjęła politykę „zero tolerancji” dla łapownictwa i korupcji. 
Deklarujemy silnie zaangażowanie w zapobieganie wszelkim formom łapownictwa, jakie mogłyby wystąpić 
w naszej organizacji w wyniku transakcji zawieranych z partnerami biznesowymi, a także w wykrywanie 
oraz badanie ewentualnych przypadków ich wystąpienia.  
 
Z uwagi na to, że Vesuvius jest firmą międzynarodową, nasza polityka dotycząca zapobiegania 
łapownictwu i korupcji jest taka sama na całym świecie. Chociaż sposób podejścia do łapownictwa i 
korupcji może różnić się w zależności od określonego systemu prawnego, postanowiliśmy stosować w tej 
kwestii najwyższe standardy. Standardy te określone zostały w Polityce przeciwdziałania łapownictwu i 
korupcji, której kopia została dołączona do niniejszego pisma.  
 
W związku z tym, że Państwa firma jest cenionym przez nas partnerem biznesowym, prosimy o 
zapoznanie sie z naszą Polityką. Z przyjemnością omówimy interesujące Państwa kwestie oraz udzielimy 
stosownych wyjaśnień. Bardzo zależy nam na zapewnieniu, że relacje biznesowe pomiędzy naszymi 
firmami spełniają wymogi określone w naszej Polityce i liczymy na Państwa wsparcie w tej jakże ważnej 
kwestii. 
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