
Zasady zgłaszania nadużyć w Cersanit S.A. 

Celem funkcjonowania elektronicznego formularza zgłaszania nadużyć jest umożliwienie pracownikom 
Spółki Cersanit S.A. („Spółka”), współpracownikom Spółki oraz innym osobom (w szczególności klientom 
lub dostawcom Spółki),  poufnego zgłaszania naruszeń, nadużyć i nieprawidłowości oraz zachowań 
szkodliwych (również tych, które noszą znamiona fraudów i/lub przestępstw) , które mogą narazić na 
szkodę Spółkę, pracowników Spółki, współpracowników lub innych osób oraz zapewnienia szybkiej 
reakcji oraz zapewnienia działań przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
uniwersalnymi zasadami.  
 

1. Zgłoszenie jest kierowane do Komisji Przeciwdziałania Nadużyciom w skład, której wchodzą: 
a) Prezes Zarządu Cersanit S.A., 
b) Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego i Compliance, 
c) Pełnomocnik Komisji ds. Przeciwdziałania Nadużyciom, 

 
2. Nadużycie jest rozumiane jako celowe lub niecelowe działanie lub zaniechanie działania, stanowiące 

naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji/polityk/procedur wewnętrznych 
obowiązujących w Cersanit S.A., w wyniku którego dochodzi do naruszenia norm współżycia 
społecznego, a osoba dopuszczająca się nadużycia odnosi korzyści osobiste lub jej działania powodują 
straty w firmie. Osiągane korzyści mogą mieć charakter materialny lub niematerialny. W szczególności 
zgłoszeniu powinny podlegać informacje dotyczące: 
a) podejrzeniu przygotowywania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu 

Kodeksu karnego; 
b) zaniedbaniu, niedopełnieniu obowiązków lub nadużycia uprawnień; 
c) niezachowaniu tajemnicy handlowej spółki; 
d) nieprawidłowościach w organizacji działalności spółki, które mogą skutkować popełnieniem czynu 

zabronionego. 

Wszelkie nadużycia - naganne praktyki, oszustwa, łamanie prawa w rozumieniu Kodeksu Karnego 
niezależnie od swojego natężenia są zabronione. 

3. Aby ułatwić zgłaszanie nadużyć, Komisja ds. Przeciwdziałania Nadużyciom przedstawia katalog 
przykładowych nadużyć: 
a) korupcja, przekupstwo („łapownictwo”) – żądanie, akceptowanie, obiecywanie, oferowanie, 

dawanie lub zabieganie o akceptację korzyści materialnej lub niematerialnej w zamian za działanie 
nieetyczne, nielegalne, naruszające zaufanie 
np. przyjęcie łapówki w zamian za osobiste korzyści; 

b) defraudacja – nieetyczne i/lub nielegalne postępowanie zmierzające do uzyskania bezprawnej lub 
nieuczciwej korzyści, powodujące szkodę lub stratę po stronie Cersanit S.A. lub osób trzecich 
np. zakup na prywatne potrzeby z karty kredytowej spółki, zawyżanie wydatków pracowniczych; 

c) nepotyzm, kumoterstwo 
np. faworyzowanie członków rodziny/znajomych przy obsadzaniu stanowisk, rekrutacji, płatna 
protekcja; 

d) kradzież, zniszczenie mienia 
np. kradzież z magazynu, celowe zniszczenie narzędzia, maszyny produkcyjnej, urządzenia 
biurowego itp. ; 

e) fałszowanie dokumentacji 
np. fałszowanie faktur, podrabianie podpisów na dokumentach; 

f) naruszenie przepisów BHP 
np. wykonywanie pracy z narażeniem życia i zdrowia współpracowników, świadome 
zanieczyszczanie środowiska; 

g) naruszenie wewnętrznych regulacji Cersanit S.A. 
np. działania niezgodne z procedurami wewnętrznymi Cersanit S.A.; 

h) pranie brudnych pieniędzy i działania wspomagające finansowanie terroryzmu 



i) złamanie zakazu konkurencji, złamanie tajemnicy handlowej spółki 
np. podjęcie zatrudnienia u konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę/współpracę z Cersanit 
S.A.; 

j) łamanie praw pracowniczych 
np. mobbing, molestowanie seksualne, nękanie, dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, 
pochodzenie rasowe/etniczne, przynależność wyznaniową, orientację seksualną, światopogląd. 
 

4. Każda osoba, w szczególności pracownik, współpracownik, dostawca lub  klient Spółki, która powzięła 
wiedzę lub podejrzenie o wystąpieniu naruszenia lub nadużycia ma możliwość dokonania anonimowego 
zgłoszenia za pomocą niniejszego formularza elektronicznego. Forma anonimowa jest formą domyślną 
- zgłoszenia dokonywane za pomocą formularza są automatycznie przesyłane na adres e-mail 
wybranego przez nadawcę adresata. Strona z formularzem nie posiada żadnych wbudowanych 
mechanizmów umożliwiających identyfikację nadawcy.   
 

5. Zgłoszenia o naruszeniach lub nadużyciach, mogą być również dokonywane w formie jawnej z podaniem 
danych osobowych i kontaktowych osoby zgłaszającej (forma dobrowolna).  Zgłaszając nadużycie należy 
wziąć pod uwagę fakt, że podanie danych kontaktowych przez zgłaszającego może ułatwić weryfikację 
przekazanych informacji, a tym samym rozpatrzenie zgłoszonej sprawy.   
Spółka jest zobowiązana do zachowania poufności każdego zgłoszenia o nadużyciach czy też 
naruszeniach bez względu na to czy, czy zgłoszenie zostanie uznane za zasadne oraz czy w jego wyniku 
zostaną podjęte określone działania. 
Firma Cersanit S.A. nie będzie tolerować wykorzystywania formularza zgłoszeniowego do działań 
podjętych w złej wierze oraz złej intencji tj.:  działania odwetowe na współpracownikach, które mają na 
celu podważenie pozycji lub oczernieniu współpracowników itp. Zgłoszeniu powinny podlegać jedynie 
rzetelne i istotne dla funkcjonowania całej organizacji informacje, które zgłaszane są zgodnie z zasadą 
dobrej woli (Bona Fides). 
 

6. Aby zgłoszenie mogło być zbadane w sposób rzetelny i możliwe było podjęcie adekwatnych działań, 
powinno ono zawierać następujące elementy:  

a) rodzaj nieprawidłowości, 
b) opis i data zdarzenia oraz okoliczności jego zajścia,   
c) osoby zaangażowane w zgłaszaną nieprawidłowość, 
d) jeśli jest taka możliwość dokumenty lub inne informacje które mogą potwierdzić jej 

występowanie, 
e) dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, dane do kontaktu – podanie tych danych jest 

dobrowolne. 
 
Zgłoszenia powinny być sygnalizowane możliwie najszybciej od momentu zdarzenia. Każde przyjęte 
zgłoszenie zostaje skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Przeciwdziałania Nadużyciom.  
 

7. Procedura rozpatrywania zgłoszenia 
Komisja ma obowiązek rejestrowania wszystkich zgłoszeń dotyczących naruszeń. Rozpoczęcie procedury 
rozpatrywania zgłoszenia naruszenia odbywa się niezwłocznie od momentu wpłynięcia do Komisji 
Przeciwdziałania Nadużyciom. Procedura wyjaśniająca powinna się zakończyć w ciągu kolejnych 14 dni 
roboczych. Osoby przyjmujące zgłoszenie zobowiązane są do zachowania poufności w zakresie danych 
osobowych osoby zgłaszającej, jak i samego tematu zgłoszenia. 
Po otrzymaniu zgłoszenia, osoby odpowiedzialne niezwłocznie rozpoczynają postępowanie wyjaśniające, 
mającą na celu: 
a) Ocenę i weryfikację informacji zawartych w zgłoszeniu; 
b) Uruchomienia procedur wyjaśniających i kontrolnych mających na celu zebranie materiałów 

dowodowych w sprawie zgłoszonych nadużyć; 
c) Przygotowania raportu pokontrolnego do Zarządu Cersanit S.A. 
d) Wydanie rekomendacji i podjęcie działań naprawczych i prewencyjnych mających na celu eliminację 

podobnych zdarzeń w przyszłości.  



e) Zawiadomienie właściwych organów ścigania w przypadku przestępstw karnych – jeżeli jest taka 
konieczność. 

 
Podejrzenie nadużycia będzie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Osoba dokonująca zgłoszenia o podejrzeniu nadużycia, która czyni to w dobrej wierze i bez złych intencji 
otrzymuje odpowiednie wsparcie i jest w przypadku podania swoich danych osobowych, informowana o 
wyniku postępowania wyjaśniającego. Firma Cersanit S.A. podejmie wszelkie środki mające na celu 
zapewnienie pracownikom, współpracownikom oraz innym osobom zgłaszającym nadużycie wg ww. 
określonych zasad ochrony, w szczególności przed dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego 
traktowania, w szczególności w przypadku, gdy w zgłoszeniu o naruszeniu lub nadużyciu, o którym mowa 
w pkt. 5, zostaną wskazane dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


