
PAGINA 1/62  

  
  

  

MODEL ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA I 
KONTROLI 

ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM USTAWODAWCZYM NR. 231/2001 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI I 
UZUPEŁNIENIAMI 

  
  

INDUSTRIE ILPEA S.p.A.  

  
Viale dell’Industria, 887  

  
21020 Malgesso (VA) (IT)   



   STRONA 2 / 78 

  

  
  

  

MODEL ORGANIZACJI  
ZARZĄDZANIA I KONTROLI  

Zgodny z Rozporządzeniem ustawodawczym nr 231/2001 z 
późniejszymi zmianami i uzupełnieniami   

  
  
  
PRZEGLĄD  

.  

  
  
  

DATA  

MO231  01  14-12-2020  

  

STATUS DOKUMENTU: WYKAZ PRZEGLĄDÓW  
  

PRZEGLĄD / DATA   OPIS   

  
27 / 03 / 2014  
  
14 / 12 / 2020  

  
Pierwsze wydanie: 27 marzec 2014 r.  
  
Drugie wydanie: 14 grudzień 2020 r.  

  

DOKUMENT SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ 

DOK: M0231  
PRZEGL.: 01  
DATA: 14.12.2020 R.  

[podpis nieczytelny]  
Claudio Talamona 
(członek Zarządu) 

[podpis nieczytelny]  
Roberto Brambilla (Ogran 

Nadzoru) 

Zarząd Industrie Ilpea 
S.p.A. 

14.12.2020 r. 

 

  
 

  

   

 

 

 

 

 



   STRONA 3 / 78 

Spis treści  
1  WPROWADZENIE DO ROZPORZĄDZENIA USTAWODAWCZEGO NR 231/01 ...................................................................... 4  
2  DEFINICJE ......................................................................................................................................................................... 5  
3  OPIS SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA, MODELU GOVERNANCE I STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ........................................ 7 
3.1 ROLA SPÓŁEK DOMINUJĄCYCH W GRUPIE PRZEDSIĘBIORSTW ............................................................................................. 9  

4 PRZYJĘCIE MODELU  ........................................................................................................................................................ 10  
4.1  STRUKTURA MODELU ......................................................................................................................................................... 11  

Bezpośrednia struktura dokumentów ................................................................................................................................ 11  
Firmowa struktura dokumentów pomocznicza dla Modelu: .............................................................................................. 11  
4.2  CROSS REFERENCE .............................................................................................................................................................. 12  

Cross reference, tj. zestawienie określonych przestępstw ze strukturą dokumentów opracowaną w celu 
uniemożliwienia popełniania przestępstw, jest na bieżąco aktualizowane i stanowi część niniejszego MODELU, 
jak pokazano poniżej: ........................................................................................................................................................ 12  
5 POPEŁNIANIE PRZESTĘPSTW I ZASADY POSTĘPOWANIA  ................................................................................................ 21  
5.1  OKREŚLANIE CZYNNOŚCI WRAŻLIWYCH NA PRZESTĘPSTWO ORZECZONE (RISK ASSESSMENT) ........................................ 21  

5.2  PRZESTĘPSTWA POPEŁNIANE W KONTAKTACH Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ  ............................................ 22  

5.2.1 Wnioskowanie i zarządzanie dotacjami .............................................................................................................. 22  

5.2.2 Zarządzanie kontaktami z PU i FP ....................................................................................................................... 22  

5.2.3  Zarządzanie postępowaniami arbitrażowyi i sądowymi  ................................................................................... 23  

5.2.4  Zarządzanie kontaktami z członkami organów WE i Państw Zagranicznych ...................................................... 23  

5.2.5  Zarządzanie systemem informatycznym ............................................................................................................ 23  
5.3  PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWEI I NIEZGODNE Z PRAWEM PRZETWARZANIE DANYCH .................................................. 25  

5.3.1  Zarządzanie Systemem Informatycznym i przetwarzanie danych ..................................................................... 25  

5.4  PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA ................................................................................................................................... 27  

5.4.1  Wybór i zarządzanie dostawcami, usługami i doradcami oraz zarządzanie zaopatrzeniem w surowce, 
towary i usługi                                                                                                                                                                   
27  

5.4.2  Rekrutacja, zatrudnianie i zarządzanie pracownikami, w tym podmiotami należącymi do kategorii 
chronionych lub których zatrudnienie jest dotowane ................................................................................................. 29  

5.5  PRZESTĘPSTWA FAŁSZOWANIA PIENIĘDZY ......................................................................................................................... 31  

5.5.1 Zarządzanie sprzedażą produktów  .................................................................................................................... 31  

5.5.2 Zakup części zamiennych .................................................................................................................................... 32  

5.6  PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO PRZEMYSŁOWI I HANDLOWI  ............................................................................................... 33  

5.6.1  Znakowanie CE ................................................................................................................................................... 33  
5.6.2  Zarządzanie sprzedażą produktów  .................................................................................................................... 33  

5.6.3  Zarządzanie wymogami technicznymi i jakościowymi produktu ....................................................................... 33  

5.7  PRZESTĘPSTWA KORPORACYJNE  ....................................................................................................................................... 35  

5.7.1  Ujmowanie, rejestracja i przedstawienie działalności przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych, 
wycenach i szacunkach bilansowych, sprawozdaniach finansowych, sprawozdaniach z działalności i w 
innych dokumentach księgowych  ............................................................................................................................... 35 

5.7.2 Zarządzanie kapitałem zakładowym i transakcjami nadzwyczajnymi................................................................. 37  

5.7.3 Zarządzanie transakcjami intercompany ............................................................................................................ 37  

5.7.4 Zarządzanie Wspólnikami i Organami Spółki ...................................................................................................... 37  
5.7.5 Zarządzanie zasobami finansowymi ................................................................................................................... 38  

5.7.6  Zarządzanie sprzedażą produktów  .................................................................................................................... 39  

5.7.7  Zarządzanie wymogami technicznymi i jakościowymi produktu ....................................................................... 39  

5.7.8  Wybór i zarządzanie dostawcami towarów (dostawy materiałów i innych towarów) i usług (usług 
ogólne, doradcze itp.) oraz zarządzanie zaopatrzeniem w surowce, towary i usługi ...................................... 39 

5.8  PRZESTĘPSTWA Z ZAMIAREM TERRORYSTYCZNYM............................................................................................................ 40  

5.8.1  Zarządzanie pracownikami ................................................................................................................................ 40  

5.8.2  Zarządzanie zaopatrzeniem w surowce, towary i usługi .................................................................................... 40  

5.9  PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI OSOBISTEJ .......................................................................................................... 41  

5.9.1  Zarządzanie pracownikami ................................................................................................................................ 41  

5.9.2  Zarządzanie systemem informatycznym ............................................................................................................ 41  

5.9.3  Zarządzanie zaopatrzeniem w surowce, towary i usługi .................................................................................... 41  



   STRONA 4 / 78 

5.10  PRZESTĘPSTWA NIEUMYŚLNEGO ZABÓJSTWA I NIEUMYŚLNEGO SPOWODOWANIA POWAŻNYCH LUB 
BARDZO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA, POPEŁNIONE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW BHP LUB OCHRONY ZDROWIA 
W PRACY .................................................................................................................................................................................... 42  

5.11  PASERSTWO, WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, TOWARÓW LUB ZYSKÓW POCHODZĄCYCH Z 
NIELEGALNYCH ŹRÓDEŁ  ............................................................................................................................................................ 45  

5.11.1 Zarządzanie zaopatrzeniem w surowce, towary i usługi................................................................................... 45  

5.11.2 Sporządzanie sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i sprawozdania zarządu ........................... 45  
5.11.3  Zarządzanie kapitałem zakładowym ................................................................................................................ 45  

5.11.4  Zarządzanie zasobami finansowymi; ............................................................................................................... 45  

5.12  PRZESTĘPSTWA W ZAKRESIE NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH ...................................................................................... 46  

5.12.1  Zarządzanie systemem informatycznym .......................................................................................................... 46  

5.13  NAKŁANIANIE DO NIESKŁADANIA LUB SKŁADANIA FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ ORGANOM SĄDOWYM ................................ 47  

o  Szczególne zasady postępowania: protokoły referencyjne ............................................................................................. 47  
5.14  PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŚRODOWISKU ..................................................................................................................... 48  

5.15  PRZESTĘPSTWA SKARBOWE ............................................................................................................................................. 50  

5.15.1 Deklaracje do organów podatkowych ............................................................................................................................ 50  

5.15.2 Ujmowanie, rejestracja i przedstawienie działalności przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych, wycenach 
i szacunkach bilansowych, sprawozdaniach finansowych, sprawozdaniach z działalności i w innych dokumentach 
księgowych ....................................................................................................................................................................................  

Wystawianie i  księgowanie fakturi faktur korygujących ........................................................................................................... 50  

5.15.3 Zarządzanie kapitałem zakładowym i transakcjami nadzwyczajnymi ............................................................................ 50  

5.15.4 Zarządzanie transakcjami intercompany ........................................................................................................................ 50  

5.15.5 Zarządzanie zasobami finansowymi ............................................................................................................................... 50  

5.15.6 Wybór i zarządzanie dostawcami towarów (dostawa materiałów i innych towarów) i usług (usługi ogólne, 
doradcze itp.) oraz zarządzanie zaopatrzeniem w surowce, towary i usługi ............................................................................ 51  

6  KODEKS ETYCZNY ............................................................................................................................................................ 52  
7  SYSTEM DYSCYPLINARNY ................................................................................................................................................. 53  
7.1  Środki wobec pracowników najemnych ............................................................................................................................. 53  

7.2  Środki wobec kadry kierowniczej ........................................................................................................................................ 54  

7.3  Środki wobec członków Zarządu ......................................................................................................................................... 55  

7.4  Środki wobec członków Rady Nadzorczej  .......................................................................................................................... 55  

7.5  Środki wobec partnerów handlowych, doradców i współpracowników zewnętrznych ..................................................... 55  

8  ORGAN NADZORU ........................................................................................................................................................... 56  
8.1  Ogólne zasady dotyczące utworzenia, powoływania i zastępstwa Organu Nadzoru ......................................................... 56  

8.2  Gromadzenie i przechowywanie informacji ....................................................................................................................... 60  

8.3  Sprawozdawczość Organu Nadzoru dla organów spółki .................................................................................................... 61  

9  DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I SZKOLENIOWA .............................................................................................................. 62  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



   STRONA 5 / 78 

 

 1  WPROWADZENIE DO ROZPORZĄDZENIA USTAWODAWCZEGO NR 231/01  
  

Dnia 8 czerwca 2001 r. wydano Rozporządzenie z mocą ustawy nr 231/01, które dostosowało przepisy 

krajowe w zakresie odpowiedzialności jednostek, posiadających lub nieposiadających osobowości prawnej, 

do szeregu międzynarodowych konwencji i dyrektyw europejskich: Konwencji Brukselskiej z dnia 26.7.95 r. i 

26.5.97 r., Konwencji OCSE z dnia 17.12.1997 r., Międzynarodowej Konwencji z dnia 9.12.1999 r., Konwencji i 

Protokołów Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 15.11.2000 r., 31.5.2001 r. i 31.10.2003 r., ustawy 

„Legge Comunitaria 2004”, Dyrektywy 2005/60/WE, Dyrektywy 2006/70/WE.  

  

Rozporządzenie z mocą ustawy nr 231/01, zatytułowane “Zasady odpowiedzialności administracyjnej osób 

prawnych, spółek i stowarzyszeń, w tym nieposiadających osobowości prawnej zgodnie z art.11 Ustawy nr 

300 z dnia 29.9.2000 r.”, wdrożyło po raz pierwszy we Włoszech pojęcie odpowiedzialności jednostek za 

sankcje administracyjne wynikające z przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne w interesie lub na 

korzyść tychże jednostek.   

Wprowadzono zatem autonomiczną odpowiedzialność jednostki za przestępstwa mające miejsce w jej 

ramach, która stanowi niejako uzupełnienie (zachowując przy tym odrębność) odpowiedzialności 

materialnego sprawcy czynu niedozwolonego. Do momentu wdrożenia Rozporządzenia z mocą ustawy nr 

231/01 jednostki, z uwagi na panującą zasadę, że odpowiedzialność karna jest odpowiedzialnością osobistą, 

nie ponosiły żadnych dodatkowych konsekwencji w postaci sankcji, oprócz ewentualnego odszkodowania za 

szkody, natomiast w zakresie karnym podlegały karze jedynie z art. 196 i art. 197 KK (które to artykuły nadal 

przewidują cywilny obowiązek zapłaty mandatów i grzywien nakładanych wyłącznie w przypadku 

niewypłacalności materialnego sprawcy przestępstwa).  

 

Artykuły Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/01 określają jako podmioty czynne przestępstwa podmioty 

pełniące funkcje reprezentacji, administracyjne lub kierownicze w jednostce lub w którejś z jej jednostek 

organizacyjnych posiadających autonomię finansową i funkcjonalną, a także podmioty sprawujące nad  nią 

faktyczny zarząd i kontrolę. Ponadto artykuły te określają jako podmioty czynne również osoby fizyczne 

podlegające kierownictwu lub nadzorowi ze strony jednego z w/w podmiotów.  

 

Rozporządzenie z mocą ustawy nr 231/01 poddaje sankcjom z tytułu określonych karnych czynów 

niedozwolonych majątek jednostek, które uzyskały korzyść z tych czynów lub których popełnienie leżało w ich 

interesie. W przypadku wszystkich czynów niedozwolonych przewidziana jest zawsze sankcja pieniężna 

(oprócz konfiskaty zysku, jaki jednostka osiągnęła z przestępstwa, również w formie ekwiwalentnej); w 

poważniejszych sprawach przewidziano również sankcje w postaci pozbawienia praw, takie jak zawieszenie 

lub cofnięcie licencji i koncesji, zakaz zawierania umów w Administracją Publiczną (AP), zakaz wykonywania 

działalności, zawieszenie lub cofnięcie pożyczek lub dotacji, zakaz reklamowania towarów i usług.  

  

Od dnia 8 czerwca 2001 r. do dnia dzisiejszego Rozporządzenie z mocą ustawy nr 231/01 podlegało szeregu 

zmianom i uzupełnieniom w celu dostosowania jego treści do krajowych instrumentów legislacyjnych, które 

wprowadziły nowe przestępstwa orzeczone. Z tego powodu sformułowanie “Rozporządzenie z mocą ustawy 

nr 231/01” oznacza ostatnią wersję kolejnych zmian i uzupełnień (chodzi zatem o Rozporządzenie z mocą 

ustawy nr 231/01 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami).  
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2  DEFINICJE   

Terminy użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:  

• Działalność wrażliwa: działalność narażona na ryzyko popełnienia przestępstwa, tj. działalność, w 

ramach której występuje ryzyko popełnienia jednego z przestępstw wskazanych w Rozporządzeniu z 

mocą ustawy nr 231/01. Jest to działalność, w wykonywaniu której mogą, co do zasady, wystąpić 

warunki, okazje lub środki, także o charakterze pomocniczym, do praktycznego popełnienia 

przestępstwa.  

• CCNL: Krajowy Zbiorowy Układ Pracy dla branż odniesienia.  

• CCNL CHIMICO i GOMMA PLASTICA: obowiązujący Krajowy Zbiorowy Układ Pracy dla pracowników 

firm z branży chemicznej, przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych;  

• Kodeks Etyczny: dokument zawierający Ogólne zasady postępowania, jakie powinny być 

przestrzegane przez odbiorców.  

• Rozporządzenie z mocą ustawy nr 231/01: Rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., 

nr 231, zawierające “Zasady odpowiedzialności administracyjnej osób prawnych, spółek i 

stowarzyszeń, w tym nieposiadających osobowości prawnej, zgodnie z art. 11 Ustawy nr 300 z dnia 

29 września 2000 r.”, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 140 z dnia 19 czerwca 2001 r. z 

późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.   

• Odbiorcy: wspólnicy, członkowie zarządu, managerowie, członkowie rady nadzorczej, pracownicy, 

dostawcy, podwykonawcy i wszystkie podmioty, z którymi Spółka może utrzymywać kontakty w 

ramach kontaktów biznesowych.  

• Pracownicy: wszystkie osoby fizyczne pozostające ze Spółką w stosunku pracy najemnej.  

• Wytyczne Confindustria: Wytyczne do tworzenia Modeli Organizacji, Zarządzania i Kontroli zgodnie z 

Rozporządzeniem z mocą ustawy nr 231 z dnia 8 czerwca 2001 r., przyjęte w dniu 7 marca 2002 r. i 

zaktualizowane na miesiąc marzec 2014 r. Wytyczne Confindustria obejmują szereg wskazówek i 

środków, wynikających zasadniczo z praktyki zakładowej, jakie zostały abstrakcyjnie uznane za 

spełniające wymogi określone w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 231/01, w których nie są jednak 

wskazane dokładnie odniesienia, chyba że w zakresie metodologii.  

• MODEL: Model Organizacji, Zarządzania i Kontroli przyjęty przez Spółkę obejmujący mapę działań 

wrażliwych przedsiębiorstwa narażonych na ryzyko popełnienia przestępstwa orzeczonego (Risk 

Assessment), schemat procedur organizacyjnych i zarządczych, wraz z odnośnymi działaniami 

kontrolnymi (rodzaj, odpowiedzialność i okresowość) zabezpieczającymi przed ryzykiem, cross-

reference między przestępstwami orzeczonymi a strukturą dokumentów istniejącą w jednostce, 

pełniącą funkcję pomocniczą wobec MODELU.  

• Organ Nadzoru: Organ Nadzoru, o którym mowa w art. 6, ust. 1, lit. b) Rozporządzenia z mocą 

ustawy nr 231/2001, odpowiedzialny za nadzór nad funkcjonowaniem i przestrzeganiem MODELU, a 

także za jego aktualizacją.  

• AP: Administracja Publiczna, w tym urzędnicy i podmioty pełniące funkcje funkcjonariuszy 

publicznych. Pojęcie urzędników publicznych (UP) i funkcjonariuszy publicznych (FP) obejmuje także 

członków zarządu, pracowników personelu kierowniczego i administracyjnego spółek prawa 

prywatnego będących funkcjonariuszami publicznymi.   
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• Personel pracowniczy: wszystkie osoby fizyczne pozostające ze Spółką w stosunku pracy, w tym 

pracownicy najemni, tymczasowi, współpracownicy, stażyści i osoby wykonujące wolne zawody, 

którzy otrzymali stanowisko od Spółki.  

• Personel wysokiego szczebla: podmioty, o których mowa w art. 5, ust. 1, lit. a) Rozporządzenia z 

mocą ustawy nr 231/2001, tj. podmioty pełniące funkcje reprezentacji, administracyjne i 

kierownicze w Spółce lub w którejś z jej jednostek organizacyjnych posiadających autonomię 

finansową i funkcjonalną. W szczególności są to członkowie Zarządu (w tym Prezes, Dyrektor 

Zarządu [Amministratore Delegato]), Pełnomocnicy itp.;   

• Personel pracowniczy podlegający przełożonym: podmioty, o których mowa w art. 5, ust. 1, lit. b) 

Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/2001, lub cały Personel pracowniczy działający pod 

kierownictwem lub nadzorem Personelu Wysokiego Szczebla.  

• Ogólne zasady postępowania: środki fizyczne i/lub logiczne określone w Kodeksie Etycznym w celu 

zapobiegania popełnianiu Przestępstw, w podziale według typów Odbiorców.  

• Szczególne zasady postępowania: środki fizyczne i/lub logiczne określone w kluczowym dokumencie 

MODELU w celu zapobiegania popełnianiu Przestępstw, podzielone w zależności od poszczególnych 

rodzajów Przestępstw.  

• Procedury: sformalizowane dokumenty mające na celu uregulowanie określonego procesu 

zakładowego lub szeregu działań tworzących proces.  

• Protokoły: odpowiednio sformalizowane dokumenty do zapobiegania ryzykom, których celem jest 

zdefiniowanie postępowania personelu, tj. uregulowanie działań wrażliwych w celu uniknięcia 

popełnienia przestępstw. Protokoły to najważniejsze narzędzia służące zmniejszaniu ryzyka do 

najniższego akceptowalnego poziomu, co jest celem ustalonym pierwotnie przez samą Spółkę.  

• Przestępstwa: przestępstwa, do których stosują się postanowienia Rozporządzenia z mocą ustawy nr 

231/2001 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.  

• Spółka lub Firma: Industrie Ilpea SPA, w skrócie Industrie Ilpea.  
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3  OPIS SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA, MODELU GOVERNANCE I STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 

SPÓŁKI  
  

Industrie Ilpea S.p.A. (zwana dalej “Ilpea” lub “Spółką”), zawiązana w roku 1960, to Spółka dominująca w 

ramach grupy przedsiębiorstw będących światowymi liderami w projektowaniu i wytwarzaniu komponentów 

z tworzyw sztucznych, magnesu i gumy.  

Siedziba generalna znajduje się w miejscowości Malgesso (Varese), historycznej już siedzibie Spółki, gdzie 

wytyczane są strategie przemysłowe i handlowe dla całej grupy kapitałowej.  

Polityka Ilpea od zawsze nakierowana jest na bliski kontakt z klientem, co pozwala zoptymalizować poziom 

usług oraz logistykę. Grupa kapitałowa składa się z trzech Wydziałów (Tworzyw Sztucznych, Magnesu i Gumy), 

z których każdy posiada kilka zakładów realizujących zasadniczo tę samą strategię przemysłową i rynkową.   

Każdy Wydział posiada własny management i centra badawczo – rozwojowe, jak również zorganizowane 

struktury sprzedażowe w celu zapewnienia niezbędnych fachowych kompetencji.  

Spółka dominująca realizuje działania strategiczne, rozwojowe, koordynacji i kontroli, a także niektóre 

scentralizowane działania zespołowe.  

  

Industrie Ilpea S.p.A. podlegają spółki operacyjne pokazane na poniższym wykresie “group chart”:    
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Należy podkreślić, że art. 27 Konstytucji wyklucza możliwość, aby Spółka dominująca mogła zostać 

pociągnięta do odpowiedzialności za czyn niedozwolony, o którym mowa w artykułach Rozporządzenia z 

mocą ustawy nr 231/01, spółki kontrolowanej, która, pomimo przynależności do grupy przedsiębiorstw, nie 

popełniła poprzez swoje “podmioty wysokiego szczebla” lub “podmioty podległe” przestępstwa orzeczonego 

w interesie lub na korzyść Spółki.  

  

Ilpea wdrożyła “tradycyjny” system governance, który charakteryzuje się obecnością:  

  

• Zgromadzenia Wspólników, które podejmuje decyzje co do najważniejszych aktów w zakresie 

zarządzania Spółką, zgodnie z Ustawą i Statutem;  

• Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie przedsiębiorstwem firmy, który udziela uprawnień 

operacyjnych upoważnionym organom i podmiotom;  

• Rady Nadzorczej powołanej do pełnienia nadzoru zgodnie z Kodeksem Cywilnym;  

• Spółki Audytorskiej, której zlecane jest przeprowadzenie ustawowego badania rachunkowości i 

wydawanie opinii na temat sprawozdań finansowych, zgodnie z Ustawą i Statutem.  

 

Najważniejsze instrumenty zarządzania posiadane przez Spółkę to:  

  

• Statut, który, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawiera szereg wytycznych dotyczących 

ładu korporacyjnego, zapewniających prawidłową realizację działań zarządczych.  

• Schemat organizacyjny ułatwiający zrozumienie struktury spółki, podziału odpowiedzialności oraz 

osób, którym powierzono określone zadania.  

• Umowy “intercompany” regulujące świadczenie usług między Spółkami wchodzącymi w skład Grupy 

kapitałowej w sposób zapewniający przejrzystość co do przedmiotu i wynagrodzenia za dostarczane 

świadczenia.  

• System protokołów (przewodniki, procedury i instrukcje zgodne z normą ISO 9001: 2015) regulujące 

w jednoznaczny i skuteczny sposób istotne procesy Spółki.  

  

Całość przyjętych przez Spółkę instrumentów governance (wymienionych w dużym skrócie powyżej) i 

założenia niniejszego MODELU pozwalają ustalić, dla wszystkich działań, sposób, w jaki podejmowane są i 

realizowane decyzje Spółki (Art. 6, ust. 2, lit. b) Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/01).   
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3.1  ROLA SPÓŁEK DOMINUJĄCYCH W RAMACH GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW  
  

Termin “grupa przedsiębiorstw” nie jest jednoznacznie określone w naszym Kodeksie Cywilnym, ale art. 2497 

i art. 2497-f)  Kodeksu Cywilnego (rozdział IX “Zarządzania i koordynacja spółkami” tytuł V “Spółki”, księga 

piąta Praca) określają jednostki sprawujące zarząd i koordynację w stosunku do Spółki.  

  

W tym kontekście Spółka dominująca, w związku z działalnością zarządzania i koordynacji, o której mowa w 

art. 2497 Kodeksu Cywilnego, ale również w poszanowaniu autonomii poszczególnych Spółek, uważa za 

konieczne wydanie i wprowadzenie jednolitych dyrektyw dotyczących filozofii etycznej charakteryzującej 

działania prewencyjne na podstawie Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/01.  

  

Spółka dominująca uważa, iż właściwe jest rozpowszechnienie Kodeksu Etycznego Grupy Kapitałowej, który 

zawiera i podsumowuje wspólne zasady, jakimi powinny kierować się wszystkie spółki kontrolowane w 

prowadzeniu działalności gospodarczej.   

Kodeks Etyczny stanowi kapitał każdej jednostki, która wdraża go poprzez formalne zatwierdzenie przez swój 

Zarząd.  

Analogiczny sposób zarządzania zastosowano także do rozpowszechnienia Antibribery Policy w ramach 

procedury Whistleblowing.  

  

Zarówno Kodeks Etyczny, jak i procedura Whistleblowing oraz Antibribery Policy, są wdrażane samodzielnie 

przez poszczególne Spółki wchodzące w skład Grupy kapitałowej i realizowane w warunkach właściwych dla 

każdej z nich.  
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4  WDROŻENIE MODELU  
  

Spółka, w celu zapewnienia poszanowania przepisów prawa, poprawności, jasności i przejrzystości realizacji 

wszystkich swoich działań, przyjęła i aktualizuje na bieżąco Model Organizacji, Zarządzania i Kontroli (zwany w 

dalszej części MODELEM), zgodnie z zaleceniami i treścią Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/01.  

Pomimo, iż Rozporządzenie z mocą ustawy nr 231/01 stanowi, że przyjęcie MODELU jest prawem, a nie 

obowiązkiem, Spółka uważa, iż możliwość ta stanowi skuteczne narzędzie wobec wszystkich osób i 

podmiotów działających w ramach przedsiębiorstwa, a także poza nim.  

 

Celem powyższego jest zapewnienie przestrzegania ogólnych i szczególnych zasad postępowania, które 

pozwalają zapobiec ryzyku popełnienia przestępstw orzeczonych, opisanych w dokumencie “Ocena ryzyka 

popełnienia przestępstw orzeczonych” (Risk Assessment).   

  

Skuteczny system kontroli ma na celu:  

• uświadomić w pełni wszystkie osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Industrie Ilpea S.p.A. na 

temat ryzyka popełnienia czynu niedozwolonego zagrożonego karami karnymi i administracyjnymi, jakie 

mogą zostać nałożone nie tylko na sprawcę, ale i na Spółkę;  

• potwierdzić i podkreślić, że wszelkie formy niedozwolonego postępowania są stanowczo potępiane przez 

Spółkę, gdyż (nawet jeśli wydawać by się mogło, że czerpie ona z nich korzyści) są one sprzeczne nie tylko 

z przepisami prawa, ale i etycznymi i społecznymi zasadami, jakimi kieruje się Spółka wypełniając swoją 

misję zakładową;  

• zadziałać niezwłocznie w celu zapobieżenia lub przeciwdziałania popełnieniu Przestępstw.   

 

Poprzez MODEL jego Odbiorcy uświadamiani są na temat:  

1. przestrzegania ról, trybów operacyjnych, procedur oraz przyjętego MODELU.  

2. społecznej wartości MODELU w zapobieganiu popełniania przestępstw.  

  

Industrie Ilpea S.p.A. uważa, że przyjęcie Modelu Organizacji, Zarządzania i Kontroli, opracowanego według 

zaleceń Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/01 i poddawanego bieżącej aktualizacji, stanowi istotne i 

skuteczne narzędzie do zwiększania świadomości członków zarządu, pracowników i wszystkich podmiotów 

trzecich utrzymujących kontakty ze Spółką: od w/w podmiotów będących odbiorcami MODELU wymaga się 

wykonywania swojej działalności w sposób właściwy i transparentny, z poszanowaniem wartości etycznych i 

społecznych, jakimi kieruje się w swojej działalności Industrie Ilpea S.p.A., w celu zapobieżenia ryzyka 

popełnienia przestępstw orzeczonych.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   STRONA 12 / 78 

4.1  STRUKTURA MODELU   
  

Zarząd Spółki zatwierdził pierwszy Model Organizacyjny na podstawie Rozporządzenia z mocą ustawy nr 

231/01 w dniu 27 marca 2014 r.  

Niniejszy dokument stanowi aktualizację w/w Modelu, która została zatwierdzona przez Zarząd Ilpea S.p.A. w 

dniu 14 grudnia 2020 r.  

Przy opracowywaniu powyższych dokumentów Spółka uwzględniała Wytyczne Confindustria, wyroki sądowe i 

historię firmy.  

Przyjęta bezpośrednia struktura dokumentów, spełniająca wymogi określone w Rozporządzeniu z mocą 

ustawy nr 231/2001, jest odpowiednia dla zapobiegania Przestępstwom orzeczonym, o których mowa w 

Rozporządzeniu.  

Dokumentacja uzupełniona jest pomocniczą strukturą dokumentów:  

Bezpośrednia struktura dokumentów  

Bezpośrednia struktura dokumentów spełniająca wymogi określone w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 

231/2001 obejmuje:  

• Ocenę dei ryzyka popełnienia przestępstw orzeczonych (Risk Assessment); 

• MODEL 

• Kodeks Etyczny;  

• Politykę antykorupcyjną (Antibribery policy);  

• Procedurę zgłaszania (Whistleblowing procedure);  

• Organ Nadzoru;  

• Przepływ informacji do i od Organu Nadzoru.  

Bezpośrednia struktura dokumentów spełnia następujące wymogi w zakresie:  

• mapy działań wrażliwych na ryzyko popełnienia przestępstwa orzeczonego;  

• definiowania i aktualizacji pomocniczych dokumentów zakładowych (patrz poniżej);  

• określania systemu dyscyplinarnego dotyczącego działań mających na celu karanie nieprzestrzegania 

procedur i rozporządzeń spółki (protokoły);  

• określania zakładowych zasad postępowania;  

• ustalania narzędzi kontrolnych zabezpieczających przed ryzykiem popełnienia przestępstw 

orzeczonych;  

• planowania przepływów informacji do Organu Nadzoru.  

  

Zakładowa struktura dokumentów, pomocnicza dla Modelu:   
 

MODELOWI towarzyszy zakładowa struktura dokumentów obejmująca:  

• Zakładowy System Zarządzania (ISO 9001:2015; IATF 16949:2016; Bezpieczeństwo i Środowisko);  

• Schemat organizacyjny, Regulaminy i Umowy o pracę, Akty i Pełnomocnictwa;  

• Dokumenty dotyczące zarządzania systemem informatycznym.  

    

Powyższe dokumenty podlegają okresowej aktualizacji oraz są udostępniane wszystkim zainteresowanym 
podmiotom.  
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4.2  CROSS REFERENCE  

  
Cross reference, tj. zestawienie określonych przestępstw ze strukturą dokumentów opracowaną w celu 

uniemożliwienia popełniania przestępstw, jest na bieżąco aktualizowane i stanowi część niniejszego MODELU, 

jak pokazano poniżej: 

 

 
Rozporządzenie z 
mocą ustawy nr 

231/01 
Przestępstwo   Przestępstwo 

Potencjalny sposób popełnienia przestępstwa w 
ramach przedsiębiorstwa  

Current Process 

Zainteresowane 
jednostki  

System kontroli 
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24  Nienależne 
uzyskanie wypłat, 
oszustwo na 
szkodę państwa 
lub jednostki 
publicznej lub w 
celu otrzymania 
wypłat 
publicznych i 
oszustwo 
informatyczne na 
szkodę państwa 
lub jednostki 
publicznej i 
oszustwo w 
zamówienia 
publicznych  

Art. 640, ust. 2, 
nr 1 KK  

(Współudział w) Oszustwie  Spółka może sporządzić dokumentację 
dotyczącą dostępu do dopłat na podstawie 
pozycji już nie istniejących lub z 
nieuregulowanymi płatnościami.  
Spółka sporządza fałszywą dokumentację w celu 
uzyskania funduszy publicznych na szkolenia 
pracowników lub na prace badawcze i 
innowacje technologiczne.  
Podrobienie, sfałszowanie przekazanych danych 
dotyczących dokonywania obowiązkowych 
wpłat (w zakresie podatków, opłat lub składek)  

Administracja 
Operations 
Pracownicy 
Służby ds. 

Bezpieczeństwa 
EDP  

 

Upowszechnieni
e Kodeksu 
Etycznego.  
Organizacja 

hierarchiczna 
określająca 

podział funkcji i 
czynności 
kontroli 

hierarchicznej 
poszczególnych 
zainteresowany

ch jednostek: 
CORPORATE 

DOCUMENTATI
ON / 

organization 
chart.  

System 
upoważnień i 

pełnomocnictw.  
Środki 

bezpieczeństwa 
informatyczneg

o. Instrukcja 
systemu 

zarządzania 
Privacy i 
odnośne 

procedury 
robocze, 

prowadzona w 
zakładowym 

systemie 
informatycznym 

CORPORATE 
DOCUMENTATI

ON / Privacy 
documentation.  

Art. 640 a) KK Oszustwo kwalifikowane w celu 
otrzymania wypłat publicznych  

· Wniosek o dofinansowanie na realizację 
projektów;  

· Pozyskiwanie i zarządzanie dopłatami, 
dotacjami, funduszami finansowymi 
wypłaconymi przez jednostki publiczne  

Art. 316 a) KK Malwersacja na szkodę państwa  Niewłaściwe wykorzystanie funduszy 
publicznych otrzymanych na działania związane 
z działalnością przedsiębiorstwa.  

Art. 316 b)  Nienależne uzyskanie wypłat na 
szkodę państwa  

Niewłaściwe wykorzystanie funduszy 
publicznych otrzymanych na działania związane 
z działalnością przedsiębiorstwa.  

Art. 640 b) KK Oszustwo informatyczne  Podrobienie oprogramowania do transferu 
drogą telematyczną. Oszustwo informatyczne 
występuje tylko w przypadku podrobienia 
danych zawartych w chronionej bazie danych 
lub w programie będącym własnością AP, a nie 
w przypadku przekazania fałszywych danych na 
nośnikach informatycznych (np. przekazanie 
danych na dyskietce).  

Art. 356 KK Oszustwo w zamówienia 
publicznych  

NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

(art. 2 Ustawy 
nr 898 z dnia 
23.12.1986 r.)  

Oszustwo na szkodę Europejskiego 
Funduszu Rolnego   

NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  
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24 a)  Przestępstwa 
informatyczne i 
niezgodne z 
prawem 
przetwarzanie 
danych  

Art. 491 a) KK  Fałszerstwo dokumentów 
informatycznych urzędowych lub 
prywatnych  

Fałszowanie informacji przekazanych organom 
władzy publicznej w celach tzw. kontroli spółki; 
usunięcie lub fałszowanie informacji mających 
moc dowodową, znajdujących się we własnych 
systemach w celu usunięcia dowodów innego 
przestępstwa  

Administracja 
Pracownicy 

EDP  

Procedury 
bezpieczeństwa 
informatyczneg

o. 
Zarządzane 

hasłami.  
Instrukcja 
systemu 

zarządzania 
Privacy i 
odnośne 

procedury 
robocze, 

prowadzona w 
zakładowym 

systemie 
informatycznym 

CORPORATE 
DOCUMENTATI

ON / Privacy 
documentation.  
Upowszechnieni

e Kodeksu 
Etycznego.  

 
 

Art. 615 b) KK Bezprawne wejście do systemu 
informatycznego lub 
telematycznego  

Wejście do zewnętrznych baz danych 
zabezpieczonych środkami bezpieczeństwa w 
celu uzyskania informacji handlowych lub 
poufnych.  

Art. 615 c) KK Bezprawne posiadanie i 
udostępnianie kodów wejściowych 
do systemów informatycznych lub 
telematycznych 

Kradzież danych uwierzytelniających 
umożliwiających dostęp do zewnętrznych baz 
danych zabezpieczonych środkami 
bezpieczeństwa w celu uzyskania informacji 
handlowych lub poufnych  

Art. 615 d) KK Rozpowszechnianie przyrządów, 
urządzeń lub programów 
informatycznych prowadzących do 
uszkodzenia lub złamania systemu 
informatycznego lub 
telamatycznego 

Zamierzone wprowadzenie szkodliwych kodów 
do zewnętrznych baz danych w celu 
podważenia ich poufności, powodując tym 
samym uszczerbek na reputacji konkurencji  

Art. 617 c) KK Niedozwolony podsłuch, zakłócanie 
lub przerywanie połączeń 
informatycznych lub 
telematycznych 

Oszukańczy podsłuch połączenia w celu 
przekazywania fałszywych lub podrobionych 
informacji w celu zaszkodzenia konkurencji  

Art. 617 d) KK Montaż urządzeń służących do 
podsłuchiwania, zakłócania lub 
przerywania połączeń 
informatycznych lub 
telematycznych 

Art. 635 a)  Uszkodzenie informacji, danych i 
programów informatycznych  

Uszkodzenie informacji, danych, programów 
podmiotów trzecich przez wirusy lub malaware.  
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Art. 635 b)  Uszkodzenie informacji, danych i 
programów informatycznych 
wykorzystywanych przez państwo 
lub przez inną jednostkę publiczną 
lub użyteczności publicznej 

Uszkodzenie informacji, danych, programów 
Administracji Publicznej przez wirusy lub 
malaware.  

Art. 635 c)  Uszkodzenie systemów 
informatycznych lub 
telematycznych 

Uszkodzenie systemów informatycznych 
podmiotów trzecich  

Art. 635 d)  Uszkodzenie systemów 
informatycznych lub 
telematycznych użyteczności 
publicznej 

Uszkodzenie systemów informatycznych 
użyteczności publicznej  

Art. 640 d)  Oszustwo informatyczne podmiotu 
świadczącego usługi certyfikacji 
elektronicznej  

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Art. 1, ust. 11, 
Rozporządzenia 
z mocą ustawy 
nr 105 z 21 
września 2019 
r.  

Naruszenie przepisów dotyczących 
ochrony krajowego bezpieczeństwa 
cybernetycznego  

NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 
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24 b)  Przestępczość 
zorganizowana   

Art. 416, ust. 6, 
416 a), 415 b) i 
630 KK, 
przestępstwa, o 
których mowa 
w art. 74 tekstu 
jednolitego, 
dotyczące 
związku 
przestępczego i 
związku 
przestępczego 
o charakterze 
mafijnym  
art. 407, ust. 2, 
lit. A) numer 5 
KPK   

Przestępczość zorganizowana   Stosunki wewnątrzgrupowe  
Wybór dostawców towarów i usług   
Wybór personelu wysokiego szczebla  

Administracja, 
Operations  
Personel i Dział 
Zakupów  

Procedura 
selekcji 
dostawców 00-
QP06  
Procedura 
rekrutacji 
pracowników.  
Kontrole 
formalne i 
merytoryczne 
wewnątrzgrupo
wych 
przepływów 
finansowych.  
System 
upoważnień i 
pełnomocnictw.  
Spółka 
audytorska  
Klauzule 231 w 
umowach / 
zamówieniach 
na dostawy  
Rada Nadzorcza  
Kontrola 
Zarządzania  
Kodeks etyczny  
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25  Łapownictwo i 
korupcja  

Art. 317  Łapownictwo  Przedmiotowe przestępstwo nie jest powiązane 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez 
Industrie Ilpea SpA  

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Art. 318  Korupcja w związku ze 
sprawowaniem funkcji  

Przedmiotowe przestępstwo nie jest powiązane 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez 
Industrie Ilpea SpA (podmiot aktywny AP)  

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Art. 319 KK  Korupcja w związku z czynnościami 
sprzecznymi z obowiązkami 
służbowymi  

Przedmiotowe przestępstwo nie jest powiązane 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez 
Industrie Ilpea SpA (podmiot aktywny AP)  

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Art. 319 a) KK  Okoliczności obciążające  Przedmiotowe przestępstwo nie jest powiązane 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez 
Industrie Ilpea SpA (podmiot aktywny AP)  

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

Art. 319 b) KK Korupcja w postępowaniu 
sądowym 

Korupcja sędziego lub urzędnika publicznego w 
celu działania na szkodę danej strony  

Dział personalny  
Administracja  

System 
Upoważnień  
Procedury 
udzielania 
zezwoleń  
Identyfikowalno
ść przepływów 
finansowych  
Kodeks etyczny  
Środki 
bezpieczeństwa 
informatyczneg
o 
Instrukcja 
systemu 
zarządzania 
Privacy i 
odnośne 
procedury 
robocze, 
prowadzona w 
zakładowym 
systemie 
informatycznym 
CORPORATE 
DOCUMENTATI
ON / Privacy 
documentation 
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Art. 319 c) KK Art. 319 c) KK - Bezprawne 
nakłanianie do udzielenia lub 
obiecania korzyści 

 Zarządzenie kontaktami z podmiotami 
publicznymi  

 Negocjowanie / zawieranie i/lub realizacja 
umów / porozumień z podmiotami publicznymi  

 Pozyskiwanie i zarządzanie dopłatami, 
dotacjami, funduszami finansowymi 
wypłaconymi przez jednostki publiczne  

 Selekcja doradców i współpracowników 
zewnętrznych oraz personelu pracowniczego  

 Zarządzanie kontrolami i audytami 
przeprowadzanymi przez podmioty publiczne  

Administracja;  
Dział zakupów  
Operations  
Kierownik Służb 
Prewencji i 
Ochrony   
Dział Personalny  
 

System 
Upoważnień  
Procedura 
selekcji 
dostawców 00-
QP06  
Procedury 
udzielania 
zezwoleń 
Kontrola 
zarządzania  
Identyfikowalno
ść przepływów 
finansowych, 
procedura 
inwestycji 00-
QP41  
Kryteria kontroli 
doradztwa, 
sponsoringu, 
kosztów 
reprezentacyjny
ch zarządzanych 
w systemie 
AS400 
procedura 00-
QP18  
Kodeks etyczny 

Art. 320 KK  Korupcja osoby pełniącej funkcję 
funkcjonariusza publicznego 

Przedmiotowe przestępstwo nie jest powiązane 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez 
Industrie Ilpea SpA (podmiot aktywny AP)  

NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

Art. 321 KK  Kary dla osoby dopuszczającej się 
przekupstwa  

Korupcja urzędnika publicznego lub osób 
pełniących funkcję funkcjonariusza publicznego 
w celu działania na szkodę danej strony  

Administracja;  
Dział zakupów  
Operations  
Kierownik Służb 
Prewencji i 
Ochrony   
Dział personalny  

System 
Upoważnień  
Procedura 
selekcji 
dostawców oo-
QP06  
Procedury 
udzielania 
zezwoleń 
Kontrola 
zarządzania  
Identyfikowalno
ść przepływów 
finansowych, 
procedura 
inwestycji 00-
QP41  
Kryteria kontroli 
doradztwa, 
sponsoringu, 
kosztów 
reprezentacyjny
ch  

Art. 322 KK  Podżeganie do korupcji Zarządzenie kontaktami z podmiotami 
publicznymi  

 Negocjowanie / zawieranie i/lub realizacja 
umów / porozumień z podmiotami publicznymi  

 Pozyskiwanie i zarządzanie dopłatami, 
dotacjami, funduszami finansowymi 
wypłaconymi przez jednostki publiczne  

 Selekcja doradców i współpracowników 
zewnętrznych oraz personelu pracowniczego  

 Zarządzanie kontrolami i audytami 
przeprowadzanymi przez podmioty publiczne 

Administracja;  
Dział Zakupów  
Operations  
Kierownik Służb 
Prewencji i 
Ochrony   
Dział Personalny  

System 
Upoważnień  
Procedura 
selekcji 
dostawców 00-
QP06  
Procedury 
udzielania 
zezwoleń 
Kontrola 
zarządzania  
Identyfikowalno
ść przepływów 
finansowych, 
procedura 
inwestycji 00-
QP41  
Kryteria kontroli 
doradztwa, 
sponsoringu, 
kosztów 
reprezentacyjny
ch zarządzanych 
w systemie 
AS400 
procedura 00-
QP18  
Kodeks etyczny 
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Art. 322 a) KK  Defraudacja, wymuszenie łapówki, 
bezprawne nakłanianie do 
udzielenia lub obiecania korzyści, 
korupcja i podżeganie do korupcji 
członków organów Wspólnoty 
Europejskiej i funkcjonariuszy 
Wspólnoty Europejskiej oraz 
państw zagranicznych  

 Zarządzenie kontaktami z podmiotami 
publicznymi  

 Negocjowanie / zawieranie i/lub realizacja 
umów / porozumień z podmiotami publicznymi  

 Pozyskiwanie i zarządzanie dopłatami, 
dotacjami, funduszami finansowymi 
wypłaconymi przez jednostki publiczne  

 Selekcja doradców i współpracowników 
zewnętrznych oraz personelu pracowniczego  

Zarządzanie kontrolami i audytami 
przeprowadzanymi przez podmioty publiczne 

Administracja;  
Dział Zakupów  
Operations  
Kierownik Służb 
Prewencji i 
Ochrony   
Dział Personalny 

System 
Upoważnień  
Procedura 
selekcji 
dostawców 00-
QP06  
Procedury 
udzielania 
zezwoleń 
Kontrola 
zarządzania  
Identyfikowalno
ść przepływów 
finansowych, 
procedura 
inwestycji 00-
QP41  
Kryteria kontroli 
doradztwa, 
sponsoringu, 
kosztów 
reprezentacyjny
ch zarządzanych 
w systemie 
AS400 
procedura 00-
QP18  
Kodeks etyczny 

Art. 346 a) KK  Handlowanie nielegalnymi 
wpływami 

 Zarządzenie kontaktami z podmiotami 
publicznymi  

 Negocjowanie / zawieranie i/lub realizacja 
umów / porozumień z podmiotami publicznymi  

 Pozyskiwanie i zarządzanie dopłatami, 
dotacjami, funduszami finansowymi 
wypłaconymi przez jednostki publiczne  

 Selekcja doradców i współpracowników 
zewnętrznych oraz personelu pracowniczego  

 Zarządzanie kontrolami i audytami 
przeprowadzanymi przez podmioty publiczne 

Administracja;  
Dział Zakupów  
Operations  
Kierownik Służb 
Prewencji i 
Ochrony   
Dział Personalny 

System 
Upoważnień  
Procedura 
selekcji 
dostawców 00-
QP06  
Procedury 
udzielania 
zezwoleń 
Kontrola 
zarządzania  
Identyfikowalno
ść przepływów 
finansowych, 
procedura 
inwestycji 00-
QP41  
Kryteria kontroli 
doradztwa, 
sponsoringu, 
kosztów 
reprezentacyjny
ch zarządzanych 
w systemie 
AS400 
procedura 00-
QP18  
Kodeks etyczny 

Art. 314 KK  Przywłaszczenia (tylko w 
odniesieniu do pierwszego ustępu) 

Art. 316 KK Przywłaszczenia poprzez 
wykorzystanie cudzych błędów  

Art. 323  Nadużycie władzy  
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25 a)  Fałszerstwo 
pieniędzy, 
środków 
płatniczych, 
znaków 
skarbowych i 
znaków 
wyróżniających  

Art. 453 KK, 
454, 461 KK 
Art. 455, 457, 
464  

Fałszerstwo pieniędzy, obrót i 
wprowadzenie na teren państwa, 
przy wcześniejszym porozumieniu 
sprawców, sfałszowanych 
pieniędzy 

Przedmiotowe przestępstwo nie jest powiązane 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez 
Industrie Ilpea SpA  

  

 Art. 473   Podrobienie, zmiana lub użycie 
znaków towarowych lub znaków 
wyróżniających lub też patentów, 
modeli i wzorów 

Dystrybucja i sprzedaż  

 Pakowanie i etykietowanie produktu  

 Zakup części zamiennych  

 Produkcja  

Operations  
Dział zakupów  
Administracja  

Procedura 
zarządzania 
logiem 
jednostki 
certyfikującej 
00-QP07 i 
procedury 
projektowania 
(PPAP) każdego 
zakładu  
Procedury 
weryfikacji 
istnienia 
znaków 
towarowych i 
patentów  
Uzgodnienia 
umowne   

  Art. 474 Wprowadzenie na teren Państwa i 
sprzedaż produktów z fałszywymi 
oznaczeniami 

Dystrybucja i sprzedaż  

 Pakowanie i etykietowanie produktu  

 Zakup części zamiennych  

 Produkcja 

Operations  
Dział zakupów  
Administracja 

Procedura 
zarządzania 
logiem 
jednostki 
certyfikującej 
00-QP07 i 
procedury 
projektowania 
(PPAP) każdego 
zakładu  
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25 a) 1  Przestępstwa 
przeciwko 
przemysłowi i 
handlowi  

Art. 513   Zakłócona wolność przemysłu lub 
handlu  

 Kontakty z dostawcami / doradcami / 
kontrahentami handlowymi  

Dyrekcja ds. 
Zakupów  
Operations  
Laboratorium  
Kierownicy ds. 
handlowych  

System 
zarządzania 
jakością ISO 
9001 IATF 

16949 
Dział ds. 
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  Art. 513 a)  Niedozwolona konkurencja z 
użyciem gróźb lub siły  

 Selekcja dostawców / doradców / 
kontrahentów handlowych  

Dyrekcja ds. 
Zakupów  
Operations  
Laboratorium  
Kierownicy ds. 
handlowych  

patentów 
System 

Upoważnień 
Procedura 

selekcji 
dostawców 00-

QP06 
Procedury 
udzielania 
zezwoleń 
Kontrola 

zarządzania  
Identyfikowalno
ść przepływów 
finansowych, 

procedura 
inwestycji 00-

QP41  
Kryteria kontroli 

doradztwa, 
sponsoringu, 

kosztów 
reprezentacyjny
ch zarządzanych 

w systemie 
AS400 

procedura 00-
QP18 

Kodeks etyczny 

   Art. 514  Oszustwo przeciwko przemysłowi 
krajowemu  

NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 

  Art. 515  Oszustwo w działalności handlowej Proces zakupowy  
Proces operacyjny  
Laboratorium i Dział Jakości (Zarządzanie 
wymogami technicznymi i jakościowymi 
produktu)  
Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją produktów 
(Pakowanie i etykietowanie) Czynności 
znakowania znakiem CE  
Zarządzanie systemem informatycznym  

Dyrekcja ds. 
Zakupów  
Dyrekcja ds. 
technicznych  
Dyrekcja ds. 
handlowych 

System 
zarządzania 
jakością ISO 
9001 IATF 
16949  
Dział ds. 
patentów  
System 
Upoważnień 
Procedura 
selekcji 
dostawców 00-
QP06 
Procedury 
udzielania 
zezwoleń 
Kontrola 
zarządzania  
Identyfikowalno
ść przepływów 
finansowych, 
procedura 
inwestycji 00-
QP41  
Kryteria kontroli 
doradztwa, 
sponsoringu, 
kosztów 
reprezentacyjny
ch zarządzanych 
w systemie 
AS400 
procedura 00-
QP18 
Kodeks etyczny  
Znakowanie CE  

   Art. 516  Sprzedaż nieoryginalnych 
substancji spożywczych   

NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 

  Art. 517  Sprzedaż produktów 
przemysłowych z fałszywymi 
oznaczeniami  

Dystrybucja i sprzedaż  

 Pakowanie i etykietowanie produktu  

 Produkcja 

Dział Jakości  
Operations  

Procedura 
zarządzania 
logiem 
jednostki 
certyfikującej 
00-QP07 i 
procedury 
projektowania 
(PPAP) każdego 
zakładu  
Kodeks Etyczny  
Klauzule umowy  

 

  Art. 517 b)  Produkcja i sprzedaż towarów 
realizowana z przywłaszczeniem 
tytułów własności przemysłowej  

Dystrybucja i sprzedaż  

 Pakowanie i etykietowanie produktu  

 Działania marketingowe  

 Produkcja  

Dział Jakości  
Operations  
Administracja  

Procedura 
zarządzania 
logiem 
jednostki 
certyfikującej 
00-QP07 i 
procedury 
projektowania 
(PPAP) każdego 
zakładu  
Kodeks Etyczny  
Klauzule umowy  

 

25 a) 1  Przestępstwa 
przeciwko 
przemysłowi i 
handlowi  

Art. 517 c)  Podrabianie oznaczeń 
geograficznych lub nazw 
pochodzenia produktów rolniczych 
i spożywczych  

NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY   
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26 b)  Przestępstwa 
korporacyjne  

Art. 2621  Podawanie fałszywych informacji o 
spółkach  

 Prowadzenie księgowości, sporządzanie 
sprawozdania finansowego i ogólnie innych 
sprawozdań i informacji o spółce, zarządzanie 
zadaniami i obowiązkami ciążącymi na spółce  

Zarząd  
Dyrekcja 
Zgromadzenie 
wspólników  
Administracja  
Kontrola 
zarządzania  

Spółka 
audytorska  
Rada Nadzorcza  
Kodeks etyczny  
Procedury 
udzielania 
zezwoleń 
systemów 
informatycznyc
h  
Środki 
bezpieczeństwa 
informatyczneg
o  
Instrukcja 
systemu 
zarządzania 
Privacy i 
odnośne 
procedury 
robocze, 
prowadzona w 
zakładowym 
systemie 
informatycznym 
CORPORATE 
DOCUMENTATI
ON / Privacy 
documentation 

25 b)  Przestępstwa 
korporacyjne 

Art. 2621 a)  Czyny o niewielkiej szkodliwości     

25 b) Przestępstwa 
korporacyjne 

Art. 2622  Podawanie fałszywych informacji o 
spółkach notowanych na giełdzie  

NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY   

25 b) Przestępstwa 
korporacyjne 

Art. 2625 KK Uniemożliwienie przeprowadzania 
kontroli 

- Utrudnianie działań spółki audytorskiej, 
zgromadzenia wspólników i rady nadzorczej 
poprzez zatajenie faktów lub transakcji 
istotnych dla działań kontrolnych  
- Spółka utrudnia prowadzenie weryfikacji przez 
radę nadzorczą lub spółkę audytorską 
prawidłowości prowadzenia obowiązkowych 
ksiąg i rejestrów.  

Administracja  
Systemy 
informatyczne  

Spółka 
audytorska  
Rada Nadzorcza  
Kodeks etyczny  
Procedury 
udzielania 
zezwoleń 
systemów 
informatycznyc
h  
Środki 
bezpieczeństwa 
informatyczneg
o  
Instrukcja 
systemu 
zarządzania 
Privacy i 
odnośne 
procedury 
robocze, 
prowadzona w 
zakładowym 
systemie 
informatycznym 
CORPORATE 
DOCUMENTATI
ON / Privacy 
documentation 

 

25 b) Przestępstwa 
korporacyjne 

Art. 2626  Nienależny zwrot dopłat Kontakty ze Wspólnikami  Zarząd 
Dyrekcja  
Zgromadzenie 
Wspólników  
Administracja  

Spółka 
audytorska  
Rada Nadzorcza  
Kodeks etyczny  
Procedury 
udzielania 
zezwoleń 
systemów 
informatycznyc
h  
Środki 
bezpieczeństwa 
informatyczneg
o  

 

25 b) Przestępstwa 
korporacyjne 

Art. 2627  Bezprawny podział zysków i rezerw Proces odpisywania zysków i rezerw  Zarząd 
Dyrekcja  
Zgromadzenie 
Wspólników  
Administracja 

Spółka 
audytorska 

Rada Nadzorcza 
Kodeks etyczny 

Procedury 
udzielania 
zezwoleń 
systemów 

informatycznyc
h 

Środki 
bezpieczeństwa 
informatyczneg

o 
Instrukcja 
systemu 

zarządzania 
Privacy i 
odnośne 

procedury 

 

25 b) Przestępstwa 
korporacyjne 

Art. 2628  Niedozwolone transakcje dotyczące 
akcji lub udziałów spółki lub spółki 
kontrolującej 

 Transakcje nabycia udziałów własnych, 
udziałów spółki kontrolującej  

Zarząd 
Administracja  

 

25 b) Przestępstwa 
korporacyjne 

Art. 2629 KK  Transakcje z pokrzywdzeniem 
wierzycieli 

 Operacje zmniejszenia kapitału i, w 
szczególności, operacje połączenia i podziału 
spółek  

Zarząd 
Dyrekcja  
Zgromadzenie 
Wspólników  
Administracja  

 

25 b) Przestępstwa 
korporacyjne 

Art. 2629 a) KK  Nieprzekazanie informacji o 
konflikcie interesów  

Działalność organu administracyjnego  Zarząd 
Rada Nadzorcza  
Personel 
kierowniczy  

 

25 b) Przestępstwa 
korporacyjne 

Art. 2632 KK  Fikcyjne tworzenie kapitału Prowadzenie księgowości, sporządzanie 
sprawozdania finansowego, zadania i obowiązki 
ciążące na spółce 

Zarząd 
Dyrekcja  
Zgromadzenie 
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Wspólników  
Administracja 

robocze, 
prowadzona w 

zakładowym 
systemie 

informatycznym 
CORPORATE 

DOCUMENTATI
ON / Privacy 

documentation 

 25 b) Przestępstwa 
korporacyjne 

Art. 2633 KK  Nienależny podział mienia spółki 
przez likwidatorów   

NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 

25 b) Przestępstwa 
korporacyjne 

Art. 2635 KK  Korupcja między stronami 
prywatnymi  

Selekcja dostawców towarów i usług oraz 
zawieranie odnośnych umów:  
- Zarządzanie sprzedażą produktów  
- Zarządzanie zaopatrzeniem w surowce, towary 
i usługi  
- Zarządzanie kapitałem zakładowym  
- Selekcja i zarządzanie dostawcami towarów 
(dostawa materiałów i innych towarów) i usług 
(usługi ogólne, doradcze itp..) i zarządzanie 
zaopatrzeniem  
- Zarządzanie i świadczenie sponsoringu, 
wydarzeń, gratisów i darowizn charytatywnych   
- Zarządzanie sprzedażą produktów  
- Selekcja i zarządzanie dostawcami towarów 
(dostawa materiałów i innych towarów) i usług 
(usługi ogólne, doradcze itp..) i zarządzanie 
zaopatrzeniem  
- Zarządzanie i świadczenie sponsoringu, 
wydarzeń, gratisów i darowizn charytatywnych   
Zarządzanie umowami o zakup towarów i usług 
oraz sprzedaż produktów  

Wszystkie  Spółka 
audytorska 
Rada Nadzorcza 
Kodeks etyczny 
Antibribery 
policy  
Procedury 
udzielania 
zezwoleń 
systemów 
informatycznyc
h 
Środki 
bezpieczeństwa 
informatyczneg
o 
Instrukcja 
systemu 
zarządzania 
Privacy i 
odnośne 
procedury 
robocze, 
prowadzona w 
zakładowym 
systemie 
informatycznym 
CORPORATE 
DOCUMENTATI
ON / Privacy 
documentation 

 

  Art. 2635 a)  Podżeganie do korupcji między 
stronami prywatnymi 

Selekcja dostawców towarów i usług oraz 
zawieranie odnośnych umów:  
- Zarządzanie sprzedażą produktów  
- Zarządzanie zaopatrzeniem w surowce, towary 
i usługi  
- Zarządzanie kapitałem zakładowym  
- Selekcja i zarządzanie dostawcami towarów 
(dostawa materiałów i innych towarów) i usług 
(usługi ogólne, doradcze itp..) i zarządzanie 
zaopatrzeniem  
- Zarządzanie i świadczenie sponsoringu, 
wydarzeń, gratisów i darowizn charytatywnych  
- Zarządzanie sprzedażą produktów  
- Selekcja i zarządzanie dostawcami towarów 
(dostawa materiałów i innych towarów) i usług 
(usługi ogólne, doradcze itp..) i zarządzanie 
zaopatrzeniem  
- Zarządzanie i świadczenie sponsoringu, 
wydarzeń, gratisów i darowizn charytatywnych  
Zarządzanie umowami o zakup towarów i usług 
oraz sprzedaż produktów 

Wszystkie  Spółka 
audytorska 
Rada Nadzorcza 
Kodeks etyczny 
Antibribery 
policy  
Procedury 
udzielania 
zezwoleń 
systemów 
informatycznyc
h 
Środki 
bezpieczeństwa 
informatyczneg
o 
Instrukcja 
systemu 
zarządzania 
Privacy i 
odnośne 
procedury 
robocze, 
prowadzona w 
zakładowym 
systemie 
informatycznym 
CORPORATE 
DOCUMENTATI
ON / Privacy 
documentation  

 

25 b) Przestępstwa 
korporacyjne 

Art. 2636  Niedozwolone wpływanie na 
zgromadzenie wspólników  

Czynności oszukańcze lub pozorne w celu 
uzyskania większości na zgromadzeniu 
wspólników  

 Rada Nadzorcza  

 25 b) Przestępstwa 
korporacyjne 

Art. 2637 KK  Ażiotaż  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 

 25 b) Przestępstwa 
korporacyjne 

Art. 2638 KK Utrudnianie sprawowania funkcji 
przez organy  

NIE DOTYCZY   NIE DOTYCZY 
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Art. 25 c)  Przestępstwa z 
zamiarem 

terrorystycznym 
lub naruszenia 

demokratycznego 
porządku 
prawnego  

Art. 270 a), 270 
b), 270 quater, 
270 d), 270 e) , 
304, 305, 306, 

307, 418 KK 
Międzynarodo
wa konwencja 

w sprawie 
przeciwdziałani
a finansowania 
terroryzmu – 

grudzień 1999 
r.; Ustawa nr 

342/1976, art. 
1, art. 2  

Przestępstwa z zamiarem 
terrorystycznym lub naruszenia 
demokratycznego porządku 
prawnego 

Niewłaściwe użytkowane pomieszczeń będących 
własnością Spółki, w szczególności oddanych w 
najem   

Dyrekcja 
Administracja 
Dział zakupów  

Kodeks Etyczny  
Uprawnienia do 
wydatkowania 
kosztów  

 Przedmiotowe przestępstwo nie jest powiązane 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez 
Industrie Ilpea SpA  

  NIE DOTYCZY 
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j Art. 25 c)  1 Praktyki 

okaleczania 
narządów 
płciowych kobiet  

583 a) KK  Praktyki okaleczania narządów 
płciowych kobiet  

Przedmiotowe przestępstwo nie jest powiązane 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez 
Industrie Ilpea SpA 

 NIE DOTYCZY  
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25 d)  Przestępstwa 
przeciwko 
wolności osobistej 

Art. 600, 600 
a), 600 b), 600 
quater, 600 d), 
601 i 602 KK, 
603 a), 609  

Przestępstwa przeciwko wolności 
osobistej  

Spółka korzysta z usług sprzątania świadczonych 
przez dostawców zatrudniających zwykle 
personel zatrudniany nielegalnie w celu 
ograniczenia kosztów usługi na poziomie 
możliwie najniższym na rynku  
Zarządzanie systemem telematycznym i 
informatycznym  

Dział zakupów  
Dział zasobów 
ludzkich  

Procedura 
selekcji 
dostawców 00-
QP06  
Kodeks etyczny  
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25 e)   Nadużycia na 
rynku  

(art. 184 
Rozporządzenia 
z mocą ustawy 
58/1998 TUF 
Tekst jednolity 
przepisów 
dotyczących 
pośrednictwa 
finansowego. 
Część V. 
Sankcje  

Wykorzystanie informacji poufnych  Przedmiotowe przestępstwo nie jest powiązane 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez 
Industrie Ilpea SpA  

 NIE DOTYCZY 

25 e)  Nadużycia na 
rynku  

Art. 185 TUF 
Rozporządzenia 
z mocą ustawy 
58/1998  

Manipulacje na rynku  Przedmiotowe przestępstwo nie jest powiązane 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez 
Industrie Ilpea SpA 

 NIE DOTYCZY 

25 e)  Nadużycia na 
rynku  

Art. 187 TUF 
Rozporządzenia 
z mocą ustawy 
58/1998 

Zakaz wykorzystywania informacji 
poufnych i nieuprawnionego 
rozpowszechniania informacji 
poufnych (art. 14 Regulaminu UE 
596/2014)  

NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY   
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25 f)   Przestępstwa 
zabójstwa 
nieumyślnego i 
nieumyślnego 
spowodowania 
poważnych lub 
bardzo poważnych 
obrażeń ciała, 
popełnione z 
naruszeniem 
przepisów bhp lub 
ochrony zdrowia 

Art. dodany 
Ustawą nr 
123/2007, 
zmienionej 
Ustawą nr 
/2018  

Każdy, kto w sposób zawiniony 
spowoduje śmierć innej osoby 
podlega karze …  
Art. 55, ust. 2 Rozporządzenia z 
mocą ustawy nr 81/2008:  
Kary dla pracodawcy i kierownika  
1. Podlega karze … pracodawca: z 
tytułu naruszenia art. 29, ust. 1; 
który nie powoła osoby 
odpowiedzialnej za służby 
prewencji i ochrony zgodnie z art. 
17, ust. 1, lit. b) lub z tytułu 
naruszenia art. 34, ust. 2;  
2. W przypadkach wymienionych w 
ust. 1, lit. a) wymierza się karę … 
jeśli naruszenie zostało popełnione: 
w firmach, o których mowa w art. 
31, ust. 6, lit. a), b), c), d), f) i g);  
W firmach, w których prowadzona 
jest działalność narażająca 
pracowników na ryzyko 
biologiczne, o którym mowa w art. 
268, ust. 1 lit. c) i d), związane z 
atmosferą wybuchową, działaniem 
rakotwórczym i mutagennym oraz z 
działalnością polegającą na 
konserwacji, usuwaniu, utylizacji i 
oczyszczaniu z azbestu; z 
działalnością określoną w Tytule IV 
charakteryzującą się obecnością 
większej liczby firm i w których 
rozmiar prac przekracza 200 osób 
w ciągu dnia  

Brak lub nieprawidłowe zastosowanie środków 
określonych w Rozporządzeniu z mocą ustawy 
nr 81/08, takich jak:  
- formalne sporządzenie dokumentów 
dotyczących oceny ryzyka  
- pisemne powołanie podmiotów wymaganych 
przepisami prawa  
- szkolenie i informowanie pracowników  
- zdefiniowanie planu na wypadek sytuacji 
zagrożenia i ewakuacji oraz wyznaczenie 
zespołów ratowniczych  
- instalacja urządzeń przeciwpożarowych  
- certyfikacja CE maszyn i sprzętu roboczego  
- itp.  
które powodują powstanie odpowiedzialności 
spółki w przypadku zgonu lub ciężkiego 
uszkodzenia ciała pracownika  

Operations  
Kierownik Służb 
Prewencji i 
Ochrony   

System 
zarządzania 
bezpieczeństwe
m CORPORATE 
DOCUMENTATI
ON / 
enviroment and 
safety 
documentation 
dla każdego 
zakładu  

25 f)  Zabójstwo 
nieumyślne  

Art. 589  Podlega karze każdy, kto w sposób 
zawiniony spowoduje śmierć innej 
osoby. 
Jeśli czyn ten popełniono z 
naruszeniem przepisów ruchu 
drogowego lub dotyczących 
zapobiegania wypadkom w pracy 
kara jest (wyższa)  

Brak lub nieprawidłowe zastosowanie środków 
określonych w Rozporządzeniu z mocą ustawy 
nr 81/08, takich jak:  
- formalne sporządzenie dokumentów 
dotyczących oceny ryzyka  
- pisemne powołanie podmiotów wymaganych 
przepisami prawa  
- szkolenie i informowanie pracowników  
- zdefiniowanie planu na wypadek sytuacji 
zagrożenia i ewakuacji oraz wyznaczenie 
zespołów ratowniczych  
- instalacja urządzeń przeciwpożarowych  
- certyfikacja CE maszyn i sprzętu roboczego  
- itp.  
które powodują powstanie odpowiedzialności 
spółki w przypadku zgonu lub ciężkiego 
uszkodzenia ciała pracownika 

Operations  
Kierownik Służb 
Prewencji i 
Ochrony  

System 
zarządzania 
bezpieczeństwe
m CORPORATE 
DOCUMENTATI
ON / 
enviroment and 
safety 
documentation 
dla każdego 
zakładu 
  
  

 Rozporządzenie z 
mocą ustawy nr 
81/2008  

Art. 590  Nieumyślne obrażenia ciała   
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25 g)   Paserstwo, pranie 
brudnych 
pieniędzy, 
wykorzystywanie 
środków 
pieniężnych, 
towarów lub 
zysków 
pochodzących z 
nielegalnych 
źródeł 

Art. 648 KK  Paserstwo  Kontakty z podmiotami zewnętrznymi (umowy 
na zakup i/lub sprzedaż zawierane z 
kontrahentami; - transakcje finansowe z 
kontrahentami; - inwestycje z kontrahentami; - 
sponsoring) – stosunki wewnątrzgrupowe 
(wewnątrzgrupowy zakup i/lub sprzedaż; - 
zarządzania przepływami finansowymi; - 
inwestycje wewnątrzgrupowe)  

Funkcja zakupów Procedura 
selekcji 
dostawców 00-
QP06  
Kodeks etyczny 

25 g)  Paserstwo, pranie 
brudnych 
pieniędzy, 
wykorzystywanie 
środków 
pieniężnych, 
towarów lub 
zysków 
pochodzących z 
nielegalnych 
źródeł 

Art. 648 a) KK  Pranie brudnych pieniędzy Niesprawdzenie wiarygodności handlowej 
dostawców i partnerów handlowych na 
podstawie wskaźników nieprawidłowości  
Operacje wewnątrzgrupowe  

Administracja   
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25 g)  Wykorzystywanie 
środków 
pieniężnych, 
towarów lub 
zysków 
pochodzących z 
nielegalnych 
źródeł 

Art. 648 a) KK   Wykorzystywanie środków 
pieniężnych, towarów lub zysków 
pochodzących z nielegalnych źródeł 

NIE DOTYCZY   NIE DOTYCZY  

25 g)  Pranie pieniędzy 
przez ten sam 
podmiot, który je 
uzyskał 

Art. 648  b), 1 
KK  

Pranie pieniędzy przez ten sam 
podmiot, który je uzyskał 

Kontakty z podmiotami zewnętrznymi (umowy 
na zakup i/lub sprzedaż zawierane z 
kontrahentami; - transakcje finansowe z 
kontrahentami; - inwestycje z kontrahentami; - 
sponsoring) – stosunki wewnątrzgrupowe 
(wewnątrzgrupowy zakup i/lub sprzedaż; - 
zarządzania przepływami finansowymi; - 
inwestycje wewnątrzgrupowe) 

 Procedury 
zarządzania 
przepływami 
finansowymi  
Kodeks etyczny  
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25 novies  Przestępstwa 
naruszenia praw 
autorskich  

Przestępstwa 
naruszenia 
praw 
autorskich 
Art. 171, ust. 1, 
lit. a-a), Ustawa 
z dnia 22 
kwietnia 1941 
r., nr 633 z 
kolejnymi 
zmianami i 
uzupełnieniami 
z Ustawą nr 
2/2008  
Art. 171, ust. 3 
Ustawy z dnia 
22 kwietnia 
1941 r., nr 633 
z kolejnymi 
zmianami i 
uzupełnieniami 
z Ustawą nr 
2/2008,  
Art. 171 a), ust. 
1 Ustawy z dnia 
22 kwietnia 941 
r. nr 633 z 
kolejnymi 
zmianami i 
uzupełnieniami  
Art. 171 a), ust. 
2 Ustawy z dnia 
22 kwietnia 
1941 r., nr 633 
z kolejnymi 
zmianami i 
uzupełnieniami 
z ustawą nr 
2/2008  
Art. 171 b) 
Ustawy z dnia 
22 kwietnia 
1941 r., nr 633 
z kolejnymi 
zmianami i 
uzupełnieniami 
z Ustawa nr 
2/2008  
Art. 171 f)  
Ustawy z dnia 
22 kwietnia 
1941 r., z 
kolejnymi 
zmianami i 
uzupełnieniami 
z Ustawą nr 
2/2008  
Art. 171 octies 
Ustawy z dnia 
22 kwietnia 
1941 r., nr 633 
z kolejnymi 
zmianami i 
uzupełnieniami 
z ustawą nr 
22008  

Przestępstwa naruszenia praw 
autorskich  

Brak zapłaty za licencje software  
Zarządzanie sieciami informatycznymi i 
telematycznymi Spółki  
Powielanie oprogramowania do użytku 
wewnętrznego lub na sprzedaż 
Naruszenie praw autorskich  

EDP Procedury 
bezpieczeństwa 
informatyczneg
o  
CORPORATE 
DOCUMENTATI
ON / privacy 
documentations  
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25 i)  Nakłanianie do 
nieskładania lub 
składania 
fałszywych zeznań 
organom 
sądowym 

Art. 377 a) KK  Nakłanianie do nieskładania lub 
składania fałszywych zeznań 
organom sądowym 

W trakcie postępowania karnego spółka 
mogłaby nakłaniać podmiot wezwany w 
charakterze świadka do nieskładania lub 
składania zeznań niezgodnych z prawdą  
Prowadzenie postępowań spornych  

Wszystkie  Kodeks etyczny  
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25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 452 a) KK  Zanieczyszczenie środowiska   Emisje do atmosfery  

 Wytwarzanie odpadów, tymczasowe 
składowanie na terenie zakładu produkcyjnego i 
przekazywanie podmiotom zewnętrznym 
odpadów w celu ich transportu / utylizacji / 
odzysku  

 Zarządzanie instalacjami wytwarzającymi ścieki, 
wypełnianie obowiązków związanych z 
zezwoleniami i monitoring ścieków  

 Zarządzanie (składowanie / przemieszczanie / 
wykorzystywanie) substancji chemicznych i 
paliw, które może spowodować skażenie 
gruntu, podglebia i wód powierzchniowych lub 
podziemnych  

 Nabycie / likwidacja zakładów / obszarów 
potencjalnie skażonych  

 Realizacja nowych obiektów / konserwacja 
nadzwyczajna w pobliżu obszarów naturalnych  

Operations  
Kierownik Służb 
Prewencji i 
Ochrony 

Procedura 
zarządzania 
środowiskiem  

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 452 c) KK  Katastrofa ekologiczna    Emisje do atmosfery  

 Wytwarzanie odpadów, tymczasowe 
składowanie na terenie zakładu produkcyjnego i 
przekazywanie podmiotom zewnętrznym 
odpadów w celu ich transportu / utylizacji / 
odzysku  

 Zarządzanie instalacjami wytwarzającymi ścieki, 
wypełnianie obowiązków związanych z 
zezwoleniami i monitoring ścieków  

 Zarządzanie (składowanie / przemieszczanie / 
wykorzystywanie) substancji chemicznych i 
paliw, które może spowodować skażenie 
gruntu, podglebia i wód powierzchniowych lub 
podziemnych  

 Nabycie / likwidacja zakładów / obszarów 
potencjalnie skażonych  

 Realizacja nowych obiektów / konserwacja 
nadzwyczajna w pobliżu obszarów naturalnych 

Operations  
Kierownik Służb 
Prewencji i 
Ochrony  

Uzyskano 
zezwolenie na 
odprowadzanie 
wydana przez 
kompetentne 
organy władzy  
Złożono nowy 
wniosek o 
zezwolenie na 
odprowadzanie 
i emisję gazów  

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 452 d) KK  Przestępstwo nieumyślne 
przeciwko środowisku    

 Emisje do atmosfery  

 Wytwarzanie odpadów, tymczasowe 
składowanie na terenie zakładu produkcyjnego i 
przekazywanie podmiotom zewnętrznym 
odpadów w celu ich transportu / utylizacji / 
odzysku  

 Zarządzanie instalacjami wytwarzającymi ścieki, 
wypełnianie obowiązków związanych z 
zezwoleniami i monitoring ścieków  

 Zarządzanie (składowanie / przemieszczanie / 
wykorzystywanie) substancji chemicznych i 
paliw, które może spowodować skażenie 
gruntu, podglebia i wód powierzchniowych lub 
podziemnych  

 Uzyskano 
zezwolenie na 
odprowadzanie 
wydana przez 
kompetentne 
organy władzy  
Złożono nowy 
wniosek o 
zezwolenie na 
odprowadzanie 
i emisję gazów  

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 452 e)  KK  Handel i porzucenie materiałów 
wysoce radioaktywnych  

Industrie Ilpea SpA nie wykorzystuje w swoim 
procesie produkcyjnym materiału 
radioaktywnego H120  

 NIE DOTYCZY  

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 452 g)  KK  Okoliczności obciążające   Kontakty z dostawcami / doradcami / 
kontrahentami handlowymi / podmiotami 
zewnętrznymi  

 Stosunki wewnątrzgrupowe  

Dział zakupów  
Operations  

Procedura 
zarządzania 
dostawcami 00-
QP06  

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 727 a) KK  Zabicie, niszczenie, złapanie, 
przywłaszczenie lub posiadanie 
okazów chronionych gatunków 
dzikiej fauny lub flory 

Przedmiotowe przestępstwo nie jest powiązane 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez 
Industrie Ilpea SpA  

 NIE DOTYCZY  

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 733 a) KK  Niszczenie lub pogorszenie 
warunków siedlisk na obszarach 
chronionych  

Przedmiotowe przestępstwo nie jest powiązane 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez 
Industrie Ilpea SpA  

 NIE DOTYCZY  

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Ustawa nr 
150/1992, art. 
1, art. 2, art. 3 
a), art. 6  

Import, eksport, przetrzymywanie, 
wykorzystywanie w celach 
komercyjnych, nabywanie, 
wystawianie i przetrzymywanie w 
celu sprzedaży lub dla celów 
handlowych gatunków chronionych   

NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY 

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 137 
Rozporządzenia 
z mocą ustawy 
nr 152/2006  

Odprowadzanie ścieków 
przemysłowych zawierających 
substancje niebezpieczne; zrzuty do 
gleby, podglebia i wód 
podziemnych; zrzuty do wód 
morskich przez statki i samoloty   

 Zarządzanie instalacjami wytwarzającymi ścieki, 
wypełnianie obowiązków związanych z 
zezwoleniami i monitoring ścieków  

 Zarządzanie (składowanie / przemieszczanie / 
wykorzystywanie) substancji chemicznych i 
paliw, które może spowodować skażenie 
gruntu, podglebia i wód powierzchniowych lub 
podziemnych 

Operations  
Kierownik Służb 
Prewencji i 
Ochrony  

Uzyskano 
zezwolenie na 
odprowadzanie 
wydana przez 
kompetentne 
organy władzy  
Złożono nowy 
wniosek o 
zezwolenie na 
odprowadzanie 
i emisję gazów  

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 256 
Rozporządzenia 
z mocą ustawy 
nr 152/2006 

Gospodarka odpadami bez 
zezwolenia  

 Emisje do atmosfery  

 Wytwarzanie odpadów, tymczasowe 
składowanie na terenie zakładu produkcyjnego i 
przekazywanie podmiotom zewnętrznym 
odpadów w celu ich transportu / utylizacji / 
odzysku  

 Zarządzanie instalacjami wytwarzającymi ścieki, 
wypełnianie obowiązków związanych z 
zezwoleniami i monitoring ścieków  

 Zarządzanie (składowanie / przemieszczanie / 
wykorzystywanie) substancji chemicznych i 
paliw, które może spowodować skażenie 
gruntu, podglebia i wód powierzchniowych lub 
podziemnych  

 System 
zarządzania 
bezpieczeństwe
m CORPORATE 
DOCUMENTATI
ON / 
enviroment and 
safety 
documentation 
dla każdego 
zakładu  

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 257 
Rozporządzenia 
z mocą ustawy 
nr 152/2006 

Zanieczyszczenie gleby i podglebia, 
wód powierzchniowych i 
podziemnych  
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 25 j)  Czyny zabronione 

dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 258 
Rozporządzenia 
z mocą ustawy 
nr 152/2006 

Naruszenie obowiązków w zakresie 
informowania, prowadzenia 
obowiązkowych rejestrów i 
formularzy  

 

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 452 
quartediecies 
KK  

Działania zorganizowane w celu 
nielegalnego handlu odpadami 

NIE DOTYCZY   NIE DOTYCZY  



   STRONA 23 / 78 

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 259 
Rozporządzenia 
z mocą ustawy 
nr 152/2006  

Nielegalny handel odpadami   Wytwarzanie odpadów, tymczasowe 
składowanie na terenie zakładu produkcyjnego 
i przekazywanie podmiotom zewnętrznym 
odpadów w celu ich transportu / utylizacji / 
odzysku 

 System 
zarządzania 
bezpieczeństwe
m CORPORATE 
DOCUMENTATI
ON / 
enviroment and 
safety 
documentation 
dla każdego 
zakładu  

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 260 a), 
Rozporządzenia 
z mocą ustawy 
nr 152/2006, 
ust. 6  

  Wytwarzanie odpadów, tymczasowe 
składowanie na terenie zakładu produkcyjnego 
i przekazywanie podmiotom zewnętrznym 
odpadów w celu ich transportu / utylizacji / 
odzysku 

 System 
zarządzania 
bezpieczeństwe
m CORPORATE 
DOCUMENTATI
ON / 
enviroment and 
safety 
documentation 
dla każdego 
zakładu 

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 279, 
Rozporządzenia 
z mocą ustawy 
nr 152/2006: 
Przekroczenie 
dopuszczalnych 
wartości jakości 
powietrza  

  Emisje do atmosfery   System 
zarządzania 
bezpieczeństwe
m CORPORATE 
DOCUMENTATI
ON / 
enviroment and 
safety 
documentation 
dla każdego 
zakładu 

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 3, ust. 6 
Ustawy nr 
549/1993: 
Zaprzestanie i 
zmniejszenie 
użycia 
substancji 
szkodliwych   

Każdy, kto narusza przepisy 
niniejszego artykułu podlega karze 
… W poważniejszych przypadkach 
oprócz wyroku skazującego zostaje 
cofnięte zezwolenie lub licencja, na 
podstawie której prowadzona jest 
działalność stanowiąca czyn 
zabroniony   

Przedmiotowe przestępstwo nie jest powiązane 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez 
Industrie Ilpea SpA  

  

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 8, ust. 1 
Rozporządzenia 
z mocą ustawy 
nr 202/2007: 
Umyślne 
zanieczyszczeni
e 
spowodowane 
przez statki  

[ust. 1 ] O ile czyn nie stanowi 
poważniejszego przestępstwa, 
dowódca statku pływającego pod 
jakąkolwiek banderą, a także 
członkowie załogi, właściciel i 
armator statku, jeśli naruszenie 
miało miejsce przy ich 
współudziale, którzy naruszają 
umyślnie postanowienia art. 4 
(zakaz zrzutu substancji 
zanieczyszczających) podlegają 
karze …  

Przedmiotowe przestępstwo nie jest powiązane 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez 
Industrie Ilpea SpA  

  

 

25 j)  Czyny zabronione 
dotyczące 
przestępstw 
środowiskowych  

Art. 9, ust. 1 
Rozporządzenia 
z mocą ustawy 
nr 202/2007: 
Umyślne 
zanieczyszczeni
e 
spowodowane 
przez statki  

O ile czyn nie stanowi 
poważniejszego przestępstwa, 
dowódca statku pływającego pod 
jakąkolwiek banderą, a także 
członkowie załogi, właściciel i 
armator statku, jeśli naruszenie 
miało miejsce przy ich 
współudziale, którzy naruszają 
umyślnie postanowienia art. 4 
podlegają karze … 

Przedmiotowe przestępstwo nie jest powiązane 
bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez 
Industrie Ilpea SpA  
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25 k)  Zatrudnianie 
obywateli państw 
trzecich 
przebywających 
nielegalnie na 
terenie UE  

Przepisy 
dotyczące wali 
z nielegalną 
imigracją (art. 
12, ust. 3, 3 a), 
3 b) i ust. 5 
Rozporządzeni
a z mocą 
ustawy nr 
286/1998)  

O ile czyn nie stanowi 
poważniejszego 
przestępstwa, każdy, 
kto z naruszeniem 
postanowień 
niniejszego tekstu 
jednolitego promuje, 
kieruje, organizuje, 
finansuje lub realizuje 
przemyt 
obcokrajowców na 
terytorium państwa lub 
dokonuje innych 
czynności w celu 
umożliwienia im 
nielegalnego wjazdu na 
terytorium państwa lub 
innego państwa, 
którego dana osoba nie 
jest obywatelem lub nie 
posiada prawa pobytu 
stałego, podlega karze 
pozbawienia wolności 
od pięciu do piętnastu 
lat i karze grzywny w 
wysokości 15.000 Euro 
za każdą osobę, jeśli: a) 
czyn dotyczy 
nielegalnego wjazdu i 
pobytu na terytorium 
państwa pięciu lub 
większej liczby osób; b) 
przemycana osoba była 
narażona na zagrożenie 
jej zdrowia lub 
nienaruszalności w celu 
umożliwienia jej 
nielegalnego wjazdu lub 
pobytu; c) przemycana 
osoba poddana była 
nieludzkiemu lub 
poniżającemu 
traktowaniu w celu 
umożliwienia jej 
nielegalnego wjazdu lub 
pobytu; d) czyn został 
popełniony przez trzy 
lub większą liczbę osób 
we współpracy między 
nimi lub z 
wykorzystaniem 
międzynarodowych 
usług transportowych 
lub dokumentów 
podrobionych lub 
zmienionych czy też 
uzyskanych w sposób 
nielegalny; e) sprawcy 
czynu posiadają broń 
lub materiały 
wybuchowe.  
3-a). Jeśli czyny, o 
których mowa w ust. 3, 
zostały popełnione przy 
spełnieniu dwóch lub 
większej liczby 
przesłanek, o których 
mowa w lit. a), b), c), d) i 
e) tego ust. kara ulega 
zwiększeniu.  
3-b). Kara pozbawienia 
wolności ulega 
zwiększeniu od jednej 
trzeciej do połowy i 
wymierzana jest kara 
grzywny w wysokości 
25.00 Euro za każdą 
osobę, jeśli czyny, o 
których mowa w ust. 1 i 
3: a) zostały popełnione 
w celu rekrutacji osób 
do prostytucji lub 
innego rodzaju wyzysku 
seksualnego lub 
pracowniczego lub też 
dotyczą wjazdu 
nieletnich 
zatrudnianych w 
działalności nielegalnej 
w celu umożliwienia ich 
wyzysku; b) zostały 
popełnione w celu 
uzyskania korzyści, 
także pośrednio.  
5. Poza przypadkami 
określonymi w ust. 
powyżej i o ile czyn nie 
stanowi poważniejszego 
przestępstwa, każdy, 
kto w celu uzyskania 
nienależnych korzyści ze 
statusu nielegalności 
obcokrajowca lub w 
ramach działań 
podlegających karze 
zgodnie z niniejszym 
art., ułatwia pobyt 
obcokrajowca na 
terytorium Państwa z 
naruszeniem przepisów 
niniejszego tekstu 

NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY    
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25 l)  Rasizm i 
ksenofobia  

Propagowanie i 
podżeganie z 
powodów 
dyskryminacji 
rasowej, 
etnicznej i 
religijnej (art. 
604 a) KK) 
[dodany na 
mocy 
Rozporządzeni
a z mocą 
ustawy nr 
21/2018]  

O ile czyn nie stanowi 
poważniejszego 
przestępstwa, podlega 
karze:  
a) pozbawienia wolności 
do roku i sześciu 
miesięcy i karze grzywny 
w wysokości do 6.000 
Euro każdy, kto 
propaguje idee bazujące 
na wyższości lub 
nienawiści rasowej lub 
etnicznej, lub też 
nakłania do popełnienia 
lub sam popełnia akty 
dyskryminacji z 
powodów rasowych, 
etnicznych, 
narodowościowych lub 
religijnych;  
b) karze pozbawienia 
wolności od sześciu 
miesięcy do czterech lat 
każdy, kto w jakikolwiek 
sposób nakłania do 
przemocy lub sam 
dopuszcza się przemocy 
lub też prowokacji do 
przemocy z powodów 
rasowych, etnicznych, 
narodowościowych lub 
religijnych. Zabronione 
są wszelkie organizacje, 
stowarzyszenia, ruchy 
lub grupy, których cele 
obejmują, między 
innymi, nakłanianie do 
dyskryminacji lub 
przemocy z powodów 
rasowych etnicznych, 
narodowościowych lub 
religijnych. Każdy, kto 
jest członkiem takich 
organizacji, 
stowarzyszeń, ruchów 
lub grup lub wspomaga 
ich działalność podlega 
karze pozbawienia 
wolności od sześciu 
miesięcy do czterech lat, 
tylko z tytułu samego 
uczestnictwa lub 
wsparcia. Każdy, kto 
promuje lub kieruje 
takimi organizacjami, 
stowarzyszeniami, 
ruchami lub grupami 
podlega z tego tytułu 
karze pozbawienia 
wolności od roku do 
sześciu lat. Kara 
pozbawienia wolności 
od roku do sześciu lat 
wymierzana jest, jeśli 
propaganda lub 
podżeganie czy też 
nakłanianie, popełnione 
w sposób powodujący 
realne zagrożenie 
rozpowszechnienia, 
opiera się w całości lub 
częściowo na rażącym 
pomniejszaniu lub 
aprobowaniu Shoa lub 
zbrodni ludobójstwa, 
zbrodni przeciwko 
ludzkości i zbrodni 
wojennych, o których 
mowa w art. 6, 7 i 8 
statutu 
Międzynarodowego 
Trybunału Karnego 

 NIE DOTYCZY    

         



   STRONA 26 / 78 

O
sz

u
st

w
o

 w
 z

a
w

o
d

ac
h

 s
p

o
rt

o
w

yc
h
 

25 ł)  Oszustwo w 
zawodach 
sportowych, 
nadużycia w grach 
lub zakładach oraz 
gry hazardowe na 
automatach 
zabronionych  

Oszustwo w 
zawodach 
sportowych 
(art. 1 Ustawy 
nr 401/1989)  

Każdy, kto oferuje lub 
obiecuje środki 
pieniężne lub inne 
korzyści lub zyski 
któremuś z uczestników 
zawodów sportowych 
organizowanych przez 
federacje uznane przez 
Włoski Krajowy Komitet 
Olimpijski (CONI), 
Włoski Krajowy Związek 
ds. Uszlachetniania Ras 
(UNIRE) lub inne 
jednostki sportowe 
uznane przez państwo i 
stowarzyszenia, których 
są one członkami, w 
celu uzyskania wyniku 
innego niż wynik 
uzyskiwany w 
rzetelnych i uczciwych 
zawodach, podlega 
karze pozbawienia 
wolności od miesiąca do 
roku i karze grzywny w 
wysokość od pięciuset 
do dwóch milionów 
lirów. W przypadku 
lżejszych czynów 
wymierzana jest tylko 
kara grzywny. 2. Takie 
same kary wymierzane 
są uczestnikowi 
zawodów, który 
przyjmuje środki 
pieniężne lub inne 
korzyści lub też 
obietnice ich 
otrzymania. 3. Jeśli 
wynik zawodów jest 
istotny dla prawidłowo 
prowadzonych 
totalizatorów lub 
zakładów 
bukmacherskich, czyny, 
o których mowa w ust. 1 
i 2 podlegają karze 
pozbawienia wolności 
od trzech miesięcy do 
dwóch lat i karze 
grzywny w wysokości od 
pięciu do pięćdziesięciu 
milionów lirów.  

 NIE DOTYCZY    



   STRONA 27 / 78 

25 ł)  Oszustwo w 
zawodach 
sportowych, 
niezgodne z 
prawem 
urządzanie gier 
losowych oraz gry 
hazardowe na 
automatach 
zabronionych  

Niezgodny z 
prawem udział 
w urządzaniu 
gier losowych 
(art. 4 Ustawy 
nr 401/1989)  

Każdy, kto z 
naruszeniem prawa 
urządza gry liczbowe, 
zakłady bukmacherskie 
lub totalizatory 
zastrzeżone w świetle 
obowiązujących 
przepisów na rzecz 
państwa lub innych 
koncesjonariuszy, 
podlega karze 
pozbawienia wolności 
od sześciu miesięcy do 
trzech lat. Karze takiej 
podlega również każdy, 
kto urządza zakłady 
bukmacherskie lub 
totalizatory na imprezy 
sportowe zarządzane 
przez Włoski Krajowy 
Komitet Olimpijski 
[CONI], organizacje 
jemu podległe bądź 
przez Krajowy Związek 
ds. Uszlachetniania Ras 
[UNIRE]. Każdy, kto 
z naruszeniem prawa 
urządza publicznie 
zakłady wzajemne na 
inne rodzaje 
współzawodnictwa ludzi 
lub zwierząt, jak też na 
gry zręcznościowe, 
podlega karze 
pozbawienia wolności 
od trzech miesięcy do 
jednego roku oraz karze 
grzywny w wysokości 
nie niższej niż jeden 
milion lirów. Taki same 
sankcje stosuje się do 
każdego, kto bez 
zezwolenia 
Autonomicznej 
jednostki administracji 
ds. monopoli 
państwowych sprzedaje, 
prowadzi na terenie 
kraju sprzedaż kuponów 
na loterię lub inne 
analogiczne imprezy 
państw zagranicznych, a 
także każdy, kto 
uczestniczy w takich 
operacjach poprzez 
zbieranie zamówień na 
gry i wypłatę wygranych 
oraz promowanie i 
reklamę za 
pośrednictwem 
jakichkolwiek środków 
rozpowszechniania. 2. 
W przypadku 
totalizatorów, gier lub 
zakładów 
bukmacherskich 
urządzanych w trybie, o 
którym mowa w ust. 1, i 
poza przypadkami 
zbiegu przestępstw 
określonych w tym 
ustępie, każdy, kto w 
jakikolwiek sposób 
reklamuje ich 
urządzanie podlega 
karze pozbawienia 
wolności do trzech 
miesięcy i karze grzywny 
w wysokości od stu 
tysięcy do miliona lirów. 
3. Każdy, kto bierze 
udział w totalizatorach, 
grach, zakładach 
bukmacherskich 
urządzanych w trybie, o 
którym mowa w ust. 1, i 
poza przypadkami 
zbiegu przestępstw 
określonych w tym 
ustępie, podlega karze 
pozbawienia wolności 
do trzech miesięcy lub 
karze grzywny od stu 
tysięcy do miliona lirów. 
4. Postanowienia ust. 1 i 
2 stosuje się także do 
gier hazardowych 
urządzanych na 
automatach 
zabronionych na mocy 
art. 110 dekretu 
królewskiego nr 773 z 
dnia 18 czerwca 1931 r., 
zmienionego ustawą nr 
507 z dnia 20 maja 1965 
r. oraz ostatniej wersji 
art. 1 ustawy nr 9043, 4 
a) z dnia 17 grudnia 
1986 r. Sankcje 
przewidziane w 
niniejszym art. stosuje 

 NIE DOTYCZY    
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25 m)  Przestępstwa 
podatkowe  

Fałszywa 
deklaracja  

Karze pozbawienia 
wolności od czterech do 
ośmiu lat podlega każdy, 
kto w celu uniknięcia 
podatku dochodowego 
lub podatku VAT, 
wykorzystując fakturę 
lub inne dokumenty 
wystawione dla 
transakcji 
nieistniejących, 
wykazuje w jednej z 
deklaracji dotyczących 
tych podatków fikcyjne 
zobowiązania. 2. Czyn 
uznawany jest za 
popełniony z 
wykorzystaniem faktur 
lub innych dokumentów 
wystawianych dla 
transakcji 
nieistniejących, jeśli te 
faktury lub dokumenty 
są zarejestrowane w 
obowiązkowych 
rejestrach księgowych 
lub są przechowywane 
dla celów dowodowych 
do przedłożenia 
organom administracji 
finansowej. 2 a). Jeśli 
kwota fikcyjnych 
zobowiązań nie 
przekracza stu tysięcy 
euro, wymierza się karę 
pozbawienia wolności 
od roku i sześciu 
miesięcy do sześciu lat  

Prowadzenie i przechowywanie obowiązkowej 
dokumentacji i zapisów księgowych  
Wystawianie i księgowanie faktur  
Zawieranie umów  
Płatności za faktury dostawców i doradców  
Zarządzania wydatkami i zwrotami dla 
pracowników  
Deklaracje podatkowe dla organów skarbowych  
Stosunki wewnątrzgrupowe  
Transakcje nadzwyczajne  

CZŁONKOWI
E ZARZĄDU; 
ADMINISTRA
CJA, DZIAŁ 
ZAKUPÓW  

Procedury administracyjne  
Czynności kontroli 
fakturowania  
Rada Nadzorcza  
Spółka Audytorska  
System informatyczny 
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25 m)  Przestępstwa 
podatkowe  

Fałszywa 
deklaracja za 
pomocą innych 
sztucznych 
zabiegów (art. 
3 
Rozporządzeni
a z mocą 
ustawy nr 
74/2000)   

Poza przypadkami 
określonymi w art. 2, 
karze pozbawienia 
wolności od trzech do 
ośmiu lat podlega każdy, 
kto w celu uniknięcia 
podatku dochodowego 
lub podatku VAT, 
przeprowadzając 
transakcje symulowane 
obiektywnie lub 
subiektywnie lub 
wykorzystując fałszywe 
dokumenty lub inne 
oszukańcze środki 
służące utrudnieniu 
kontroli lub 
wprowadzeniu w błąd 
organów administracji 
finansowej, wykazuje w 
jednej z deklaracji 
dotyczących tych 
podatków aktywa w 
wartości niższej od 
wartości rzeczywistej 
lub fikcyjne pasywa lub 
fikcyjne należności lub 
zaliczki, jeśli, łącznie: a) 
nieuiszczone podatki, w 
odniesieniu do jednego 
z tych podatków, 
przekraczają trzydzieści 
tysięcy euro; b) 
całkowita wartość 
nieopodatkowanych 
aktywów, także wskutek 
zadeklarowania 
fikcyjnych pasywów, 
przekracza o pięć 
procent całkowitą 
wartość aktywów 
wykazanych w deklaracji 
lub przekracza milion 
pięćset tysięcy euro lub 
jeśli całkowita wartość 
fikcyjnych należności lub 
zaliczek 
pomniejszających 
podatek przekracza o 
pięć procent kwotę 
samego podatku lub też 
trzydzieści tysięcy euro. 
2. Czyn uznawany jest za 
popełniony z 
wykorzystaniem 
fałszywych 
dokumentów, jeśli 
dokumenty te są 
zarejestrowane w 
obowiązkowych 
rejestrach księgowych 
lub są przechowywane 
dla celów dowodowych 
do przedłożenia 
organom administracji 
finansowej. 3. Dla celów 
zastosowania ust. 3, nie 
stanowi oszukańczych 
środków naruszenie 
obowiązków 
fakturowania i 
ujmowania aktywów w 
rejestrach księgowych 
lub wykazywanie w 
fakturach lub w zapisach 
aktywów w wartości 
niższej od wartości 
rzeczywistej.  

Prowadzenie i przechowywanie obowiązkowej 
dokumentacji i zapisów księgowych  
Wystawianie i księgowanie faktur  
Zawieranie umów  
Płatności za faktury dostawców i doradców  
Zarządzania wydatkami i zwrotami dla 
pracowników  
Deklaracje podatkowe dla organów skarbowych  
Stosunki wewnątrzgrupowe  
Operacje nadzwyczajne 

CZŁONKOWI
E ZARZĄDU; 
ADMINISTRA
CJA, DZIAŁ 
ZAKUPÓW  

Procedury administracyjne  
Czynności kontroli 
fakturowania  
Rada Nadzorcza  
Spółka Audytorska  
System informatyczny 

 



   STRONA 30 / 78 

25 m)  Przestępstwa 
podatkowe  

Wystawianie 
faktur lub 
innych 
dokumentów 
dla transakcji 
nieistniejących 
(art. 8 
Rozporządzeni
a z mocą 
ustawy nr 
74/2000)  

1. Karze pozbawienia 
wolności od czterech do 
ośmiu lat podlega 
każdy, kto w celu 
umożliwienia 
podmiotom trzecim 
uniknięcia podatku 
dochodowego lub 
podatku VAT wystawia 
faktury lub inne 
dokumenty dla 
transakcji 
nieistniejących. 2. Dla 
celów zastosowania ust. 
1, wystawienie większej 
liczby faktur lub 
dokumentów dla 
transakcji 
nieistniejących w ciągu 
tego samego okresu 
podatkowego uznaje się 
za jedno przestępstwo. 
2 a). Jeśli kwota 
niezgodna z kwotą 
wykazaną w fakturach 
lub dokumentach, za 
okres podatkowy, nie 
przekracza stu tysięcy 
euro, wymierzana jest 
kara pozbawienia 
wolności od roku i 
sześciu miesięcy do 
sześciu lat.  
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25 m)  Przestępstwa 
podatkowe  

Zatajenie lub 
zniszczenie 
dokumentów 
księgowych 
(art. 10 
Rozporządzeni
a z mocą 
ustawy nr 
74/2000) 

O ile czyn nie stanowi 
poważniejszego 
przestępstwa, karze 
pozbawienia wolności 
od trzech do siedmiu lat 
podlega każdy, kto w 
celu uniknięcia podatku 
dochodowego lub 
podatku VAT lub 
umożliwienia uniknięcia 
podatków podmiotom 
trzecim, zataja lub 
niszczy w całości lub 
częściowo zapisy 
księgowe lub 
dokumenty, których 
przechowywanie jest 
obowiązkowe, tak, aby 
uniemożliwić 
odtworzenie dochodów 
lub wielkości obrotów.  
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25 m)  Przestępstwa 
podatkowe  

Oszukańcze 
uchylanie się 
od płacenia 
podatków (art. 
11 
Rozporządzeni
a z mocą 
ustawy nr 
74/2000) 

1. Karze pozbawienia 
wolności od sześciu 
miesięcy do czterech lat 
podlega każdy, kto w 
celu uniknięcia 
uiszczenia podatku 
dochodowego lub 
podatku VAT lub 
odsetek lub sankcji 
administracyjnych 
dotyczących tych 
podatków o wartości 
całkowitej 
przekraczającej 
pięćdziesiąt tysięcy 
euro, zbywa w sposób 
symulowany lub 
dokonuje innych 
oszukańczych czynności, 
których przedmiotem 
jest mienie własne lub 
obce, w celu 
uniemożliwienia 
skuteczności, w całości 
lub w części, 
postępowania 
egzekucyjnego. Jeśli 
kwota podatków, 
sankcji i odsetek 
przekracza dwieście 
tysięcy euro, 
wymierzana jest kara 
pozbawienia wolności 
od roku do sześciu lat. 
Karze pozbawienia 
wolności od sześciu 
miesięcy do czterech lat 
podlega każdy, kto w 
celu uzyskania dla siebie 
lub innych płatności 
częściowych danin 
publicznych wykazuje w 
dokumentach 
przedłożonych dla celów 
podatkowego 
postępowania 
układowego 
[transazione fiscale] 
aktywa w wysokości 
niższej od wartości 
faktycznej lub fikcyjne 
pasywa w wysokości 
całkowitej 
przekraczającej 
pięćdziesiąt tysięcy 
euro. Jeśli kwota, o 
której powyżej, 
przekracza dwieście 
tysięcy euro, 
wymierzana jest kara 
pozbawienia wolności 
od roku do sześciu lat.  
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 Art. 4 
Rozporządzenia z 
mocą ustawy nr 
74/2000 

Nieścisłości w 
deklaracji  

Poza przykładami, o 
których mowa w art. 2 i 
3, karze pozbawienia 
wolności od dwóch do 
czterech lat i sześciu 
miesięcy podlega każdy, 
kto w celu uniknięcia 
podatku dochodowego 
lub podatku VAT 
wykazuje w jednej z 
deklaracji rocznych 
dotyczących tych 
podatków aktywa w 
wartości niższej niż 
wartość rzeczywista lub 
pasywa nieistniejące, 
jeśli, łącznie: a) 
nieuiszczone podatki, w 
odniesieniu do jednego 
z poszczególnych 
podatków, przekraczają 
sto tysięcy euro; b) 
całkowita wartość 
nieopodatkowanych 
aktywów, także wskutek 
zadeklarowania 
fikcyjnych pasywów, 
przekracza o dziesięć 
procent całkowitą 
wartość aktywów 
wykazanych w deklaracji 
lub przekracza dwa 
miliony euro. 1 a). W 
celu zastosowania ust. 
1, nie uwzględnia się 
niepoprawnej 
klasyfikacji, wyceny 
obiektywnie istniejących 
aktywów i pasywów, dla 
których konkretne 
kryteria zostały podane 
w sprawozdaniu 
finansowym lub w 
innym dokumencie 
mającym znaczenie dla 
celów podatkowych, 
naruszenia kryteriów 
określania odniesienia, 
braku adekwatności, 
niemożności odliczenia 
faktycznych pasywów. 1 
b). Poza przypadkami, o 
których mowa w ust. 1 
a), nie stanowią czynów 
podlegających karze 
wyceny, które, 
uwzględnione łącznie, 
różnią się o nie więcej 
niż dziesięć procent od 
wycen prawidłowych. 
Kwot mieszczących się 
w zakresie w/w wartości 
procentowej nie 
uwzględnia się przy 
weryfikacji 
przekroczenia 
zagrożenia karą, o 
którym mowa w ust. 1, 
lit. a) i b)  
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 Art. 5 
Rozporządzenia z 
mocą ustawy nr 
74/2000  

Niezłożenie 
deklaracji  

1. Karze pozbawienia 
wolności od dwóch do 
pięciu lat podlega każdy, 
kto w celu uniknięcia 
podatku dochodowego 
lub podatku VAT nie 
składa, pomimo 
obowiązku w tym 
zakresie, jednej z 
deklaracji dotyczącej 
tych podatków, jeśli 
nieuiszczony podatek 
przekracza, w 
odniesieniu do jednego 
z poszczególnych 
podatków, pięćdziesiąt 
tysięcy euro. 1 a). Karze 
pozbawienia wolności 
od dwóch do pięciu lat 
podlega każdy, kto nie 
składa, pomimo 
obowiązku w tym 
zakresie, deklaracji 
płatnika podatku, jeśli 
kwota nieuiszczonych 
zaliczek przekracza 
pięćdziesiąt tysięcy 
euro. 2. Dla celów ust. 1 
i 1 a), nie uznaje się za 
niezłożoną deklarację 
złożoną w terminie 
dziewięćdziesięciu dni 
od upływu terminu lub 
niepodpisaną lub też nie 
sporządzoną na 
formularzu niezgodnym 
z formularzem 
obowiązującym.  
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 Art. 10 c) 
Rozporządzenia z 
mocą ustawy nr  

Nienależna 
kompensata  

1. Karze pozbawienia 
wolności od sześciu 
miesięcy do dwóch lat 
podlega każdy, kto nie 
uiszcza należnych kwot 
kompensując je, zgodnie 
z art. 17 rozporządzenia 
z mocą ustawy nr 241 z 
dnia 9 lipca 1997 r., z 
nienależnymi 
należnościami w kwocie 
rocznej przekraczającej 
pięćdziesiąt tysięcy 
euro.  
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Art. 25 e)  i)  Art. 282 
Rozporządzenie 
Prezydenta 
Republiki nr 
43/1973  

· Przemyt towarów 
przez granice 

lądowe i obszary 
celne 

· Przemyt towarów 
przez granice 

lądowe i obszary 
celne (art. 282 

Rozporządzenia 
Prezydenta 
Republiki nr 

43/1973) 
· Przemyt towarów 

przez jeziora 
graniczące (art. 

283 
Rozporządzenia 

Prezydenta 
Republiki nr 

43/1973) 
· Przemyt towarów 

drogą morską 
(art. 284 

Rozporządzenia 
Prezydenta 
Republiki nr 

43/1973) 
· Przemyt towarów 

drogą lotniczą 
(art. 285 

Rozporządzenia 
Prezydenta 
Republiki nr 

43/1973) 
· Przemyt w 

strefach 
wolnocłowych 

(Art. 288 
Rozporządzenia 

Prezydenta 
Republiki nr 

43/1973) 
· Przemyt w 

związku z 
bezprawnym 

wykorzystaniem 
towarów 

importowanych z 
wykorzystaniem 
ulg celnych (art. 

287 
Rozporządzenia 

Prezydenta 
Republiki nr 

43/1973) 
· Przemyt w 
składach celnych 

(art. 288 
Rozporządzenia 

Prezydenta 
Republiki nr 

43/1973) 
· Przemyt w 

kabotażu i obrocie 
(art. 283 

Rozporządzenia 
Prezydenta 
Republiki nr 

43/1973) 

· Przemyt w 
eksporcie 

towarów, dla 
których 

dopuszczono 
zwrot opłat (art. 

29 
Rozporządzenia 

Prezydenta 
Republiki nr 

43/1973) 
· Przemyt w 

imporcie lub 
eksporcie 

czasowym (art. 
219 

Rozporządzenia 
Prezydenta 
Republiki nr 

43/1973) 
· Przemyt 
zagranicznych 

wyrobów 
tytoniowych (art. 

291 a) 
Rozporządzenia 

Prezydenta 
Republiki nr 

43/1973) 
· Okoliczności 

obciążające 
przestępstwa 

przemytu 
zagranicznych 

wyrobów 
tytoniowych (art. 

Przemyt  Karze grzywny w 
wysokości nie niższej niż 
dwukrotność i nie 
wyższej niż 
dziesięciokrotność 
wartości opłat celnych 
podlega każdy kto:  
a) wprowadza 
zagraniczny towar przez 
granice lądowe z 
naruszeniem przepisów, 
zakazów i ograniczeń 
określonych zgodnie z 
art. 16;  
b) rozładowuje lub 
składuje towar 
zagraniczny na obszarze 
pośrednim między 
granicą a najbliższym 
urzędem celnym;  
c) u którego znaleziono 
towary schowane przy 
sobie lub w bagażu lub 
w opakowaniach lub w 
rzeczach podręcznych 
lub między innymi 
towarami lub w 
jakimkolwiek środku 
transportu w celu nie 
poddania ich kontroli 
celnej;  
d) wyprowadza towar z 
obszaru celnego bez 
uiszczenia należnych 
opłat lub bez udzielenia 
gwarancji ich uiszczenia, 
z zastrzeżeniem 
postanowień art. 90;  
e) wyprowadza z 
obszaru celnego, na 
zasadzie opisanej w lit. 
powyżej, towary 
krajowe lub 
znacjonalizowane 
podlegające opłatom 
granicznym;  
f) posiada towary 
zagraniczne, o ile 
zaistnieją okoliczności, o 
których mowa w ust. 2, 
art. 25 związane z 
przestępstwem 
przemytu   
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Art. 416 KK  Związek 
przestępczy 

[Ujęty w Art. 24 b)] – 
Przez przestępstwo 
ponadnarodowe 
rozumie się 
przestępstwo, w którym 
bierze udział 
zorganizowana grupa 
przestępcza, a także: a) 
zostało popełnione w 
więcej niż jednym 
państwie; b) lub zostało 
popełnione w jednym 
państwie, ale istotna 
część przygotowań do 
niego, planowania, 
kierowania lub kontroli 
nad nim odbywała się w 
inny państwie; c) lub 
zostało popełnione w 
jednym państwie, lecz 
była w nie 
zaangażowana 
zorganizowana grupa 
przestępcza prowadząca 
działalność przestępczą 
w więcej niż jednym 
państwie; d) zostało 
popełnione w jednym 
państwie, lecz 
powoduje istotne skutki 
w innym państwie.  

Administracja, Operations  
Dział Personalny i Dział Zakupów  

 Procedura selekcji 
dostawców 00-QP06  
Procedura rekrutacji 
pracowników.  
Kontrole formalne i 
merytoryczne 
wewnątrzgrupowych 
przepływów finansowych.  
System upoważnień i 
pełnomocnictw.  
Spółka audytorska  
Klauzule 231 w umowach / 
zamówieniach na dostawy  
Rada Nadzorcza  
Kontrola Zarządzania  
Kodeks etyczny 

 

Art. 416 a) KK  Związek 
przestępczy o 
charakterze 
mafijnym  

Ujęty w Art. 24 b)      

Art. 291 c) Tekstu 
jednolitego 
przepisów celnych, 
Rozporządzenie 
Prezydenta 
Republiki nr 43 z 
dnia 23 stycznia 
1973 r., 
zmienionego 
Ustawa nr 
19/2001 

Związek 
przestępczy w 
celu przemytu 
zagranicznych 
wyrobów 
tytoniowych  

W przypadku, gdy trzy 
lub większa liczba osób 
łączą się w celu 
popełnienia większej 
liczby przestępstw, o 
których mowa w art. 
291 a), każdy, kto 
promuje, tworzy, 
kieruje, organizuje lub 
finansuje związek 
podlega karze … Art. 
291 a) - Przemyt 
zagranicznych wyrobów 
tytoniowych: Każdy, kto 
wprowadza, sprzedaje, 
transportuje, nabywa 
lub posiada na 
terytorium państwa 
przemycane zagraniczne 
wyroby tytoniowe w 
ilości powyżej dziesięciu 
kilogramów podlega 
karze …  

Administracja, Operations  
Dział Personalny i Dział Zakupów  

 Procedura selekcji 
dostawców 00-QP06  
Procedura rekrutacji 
pracowników.  
Kontrole formalne i 
merytoryczne 
wewnątrzgrupowych 
przepływów finansowych.  
System upoważnień i 
pełnomocnictw.  
Spółka audytorska  
Klauzule 231 w umowach / 
zamówieniach na dostawy  
Rada Nadzorcza  
Kontrola Zarządzania  
Kodeks etyczny 

 

Art. 74, 
Rozporządzenia 
Prezydenta 
Republiki nr 309 z 
dnia 9 
października 1990 
r.  

Związek 
zajmujący się 
nielegalnym 
handlem 
środkami 
odurzającymi 
lub 
substancjami 
psychotropowy
mi 

Ujęty w Art. 24 b) NIE DOTYCZY   NIE DOTYCZY   
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Art. 12, ust. 3, ust. 
3 a), ust. 3 b) i ust. 
5 Rozporządzenia 
z mocą ustawy nr 
286/98 
zmienionego 
Ustawą nr 189/02  

Tekst jednolity 
przepisów 
dotyczących 
imigracji 
i statusu 
cudzoziemca 

3. … każdy, kto w celu 
uzyskania korzyści, 
także pośrednich, 
dokonuje czynności w 
celu umożliwienia 
komuś wjazdu na 
terytorium państwa z 
naruszeniem przepisów 
niniejszego tekstu 
jednolitego lub też 
umożliwienia 
nielegalnego wjazdu na 
teren innego państwa, 
którego dana osoba nie 
jest obywatelem lub nie 
posiada prawa pobytu 
stałego, podlega karze … 
Taka sama kara 
wymierzana jest w 
przypadku, gdy czyn 
został popełniony przez 
trzy lub większą liczbę 
osób we współpracy 
między nimi lub z 
wykorzystaniem 
międzynarodowych 
usług transportowych 
lub dokumentów 
podrobionych lub 
zmienionych czy też 
uzyskanych w sposób 
nielegalny. 3 a). Kary, o 
których mowa w ust. 3 
ulegają zwiększeniu 
jeśli: a) czyn dotyczy 
nielegalnego wjazdu lub 
pobytu na terytorium 
państwa pięciu lub 
większej liczby osób; b) 
dana osoba była 
narażona na zagrożenie 
zdrowia lub 
nienaruszalności w celu 
umożliwienia jej 
nielegalnego wjazdu lub 
pobytu; c) dana osoba 
poddana była 
nieludzkiemu lub 
poniżającemu 
traktowaniu w celu 
umożliwienia jej 
nielegalnego wjazdu lub 
pobytu.  

NIE DOTYCZY   NIE DOTYCZY   

Art. 12, ust. 3, ust. 
3 a), ust. 3 b) i ust. 
5 Rozporządzenia 
z mocą ustawy nr 
286/98 
zmienionego 
Ustawą nr 189/02   

Tekst jednolity 
przepisów 
dotyczących 
imigracji 
i statusu 
cudzoziemca 

3 b). Jeśli czyny, o 
których mowa w ust. 3, 
zostały popełnione w 
celu rekrutacji osób do 
prostytucji lub wyzysku 
seksualnego lub też 
dotyczą wjazdu 
nieletnich 
zatrudnianych w 
działalności nielegalnej 
w celu umożliwienia ich 
wyzysku, wymierza się 
karę …. 5. … każdy, kto 
w celu uzyskania 
nienależnych korzyści ze 
statusu nielegalności 
obcokrajowca lub w 
ramach działań 
podlegających karze 
zgodnie z niniejszym 
artykułem, ułatwia 
pobyt obcokrajowca na 
terytorium państwa z 
naruszeniem przepisów 
niniejszego tekstu 
jednolitego, podlega 
karze …  

NIE DOTYCZY   NIE DOTYCZY   

Art. 377 a) KK  Nakłanianie do 
nieskładania 
lub składania 
fałszywych 
zeznań 
organom 
sądowym 

[ujęty w Art. 25 novies 
1]  

Administracja 
Zarządzanie zasobami ludzkimi  

 Upowszechnienie Kodeksu 
Etycznego  
Organizacja hierarchiczna 
określająca podział funkcji i 
czynności kontroli 
hierarchicznej 
poszczególnych 
zainteresowanych jednostek: 
CORPORATE 
DOCUMENTATION / 
organization chart.  
System upoważnień i 
pełnomocnictw.  
Środki bezpieczeństwa 
informatycznego.   
Instrukcja systemu 
zarządzania Privacy i odnośne 
procedury robocze, 
prowadzona w zakładowym 
systemie informatycznym 
CORPORATE 
DOCUMENTATION / Privacy 
documentation 
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Art. 378 KP 
Poplecznictwo 
osobiste 

Poplecznictwo 
osobiste 

Każdy, kto, po tym jak 
popełniono 
przestępstwo, za które 
ustawa przewiduje karę 
dożywocia lub 
pozbawienia wolności, i 
poza przypadkami 
współuczestnictwa w 
tym przestępstwie, 
pomaga komuś zmylić 
dochodzenie organów 
władzy lub ujść 
prowadzonym przez nie 
poszukiwaniom, 
podlega karze … 
Postanowienia 
niniejszego artykułu 
stosuje się także w 
przypadku, gdy osoba, 
której pomoc ta jest 
udzielana nie jest 
oskarżona lub nie 
popełniła przestępstwa.  

NIE DOTYCZY   NIE DOTYCZY   
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5  POPEŁNIANIE PRZESTĘPSTW I ZASADY POSTĘPOWANIA  

  

Odbiorcy MODELU zobowiązani są dostosować swój sposób postępowania w ramach i na rzecz Spółki do 

ogólnych zasad postępowania określonych w Kodeksie Etycznym, który stanowi właściwe narzędzie 

zapobiegające popełnianiu przestępstw.  

Oprócz przestrzegania ogólnych zasad postępowania, członkowie Zarządu, pracownicy, doradcy i inne osoby 

działające w imieniu i na rzecz Spółki powinny stosować się do postanowień kolejnych paragrafów, które 

określają, między innymi, szczególne zasady postępowania.  

  

5.1  OKREŚLANIE CZYNNOŚCI WRAŻLIWYCH NA PRZESTĘPSTWO ORZECZONE (RISK ASSESSMENT)  

  

Działania wrażliwe to całość operacji i czynności, które mogą narazić Spółkę na ryzyko popełnienia 

przestępstwa, o którym mowa w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 231/01 z późniejszymi zmianami i 

uzupełnieniami.  

Dokument “Risk Assessment” zawiera analizę działań Spółki, ze szczególnym odniesieniem do działań 

wrażliwych i do zachowań wymaganych od Odbiorców MODELU.  

W trakcie przeprowadzania analizy zwrócono szczególną uwagę na identyfikację czynności procesowych, 

podczas wykonywania których występuje ryzyko przestępstwa.  

Analiza risk assessment została przeprowadzona z przypisaniem do każdego przestępstwa:   

1. ryzyka jego wystąpienia;  

2. poziomu wagi, związanego również z sankcjami określonymi w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 

231/01 i z konsekwencjami dla funkcjonowania Spółki.  

Ocena działań wrażliwych została przeprowadzona dla wszystkich przestępstw orzeczonych, bez żadnych 

wyłączeń.  

Przedmiotowa analiza pozwoliła zakwalifikować wybrane przestępstwa jako nie mające zastosowania, gdyż 

uznano, iż możliwość ich popełnienia nie istnieje.  
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5.2  PRZESTĘPSTWA POPEŁNIANE W KONTAKTACH Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ  

  

W wyniku przeprowadzenia Risk Assessment stwierdzono istnienie przesłanek wystarczających do 

popełnienia następujących przestępstw, o których mowa w art. 24 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/01:  

  

• Art. 316-a) KK: Malwersacja na szkodę Państwa;  

• Art. 316-b) KK: Nienależne otrzymanie przysporzenia na szkodę Państwa;  

• Art. 640 ust. 2 nr 1 KK: Oszustwo;  

• Art. 640-a) KK: Oszustwo kwalifikowane w celu otrzymania wypłat publicznych;  

• Art. 640-b) KK: Oszustwo informatyczne.  

  

Ponadto, stwierdzono istnienie przesłanek wystarczających do popełnienia następujących przestępstw, o 

których mowa w art. 25 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/2001 (w nawiasie podano ryzyko ocenione w 

skali R=1÷9):  

• Art. 317 KK: Wymuszenie;  

• Art. 318 KK: Korupcja w związku ze sprawowaniem funkcji;  

• Art. 319 KK: Korupcja w związku z czynnościami sprzecznymi z obowiązkami służbowych;  

• Art. 319-a) KK: Okoliczności obciążające;  

• Art. 319-b) KK: Korupcja w postępowaniu sądowym;  

• Art. 319-c) KK: Bezprawne nakłanianie do udzielenia lub obiecania korzyści;  

• Art. 320 KK: Korupcja osoby pełniącej funkcję funkcjonariusza publicznego;  

• Art. 321 KK: Kary dla osoby dopuszczającej się przekupstwa;  

• Art. 322 KK: Podżeganie do korupcji;  

• Art. 322-a) KK: Defraudacja, wymuszenie, korupcja i podżeganie do korupcji członków organów 

Wspólnoty Europejskiej i funkcjonariuszy Wspólnoty Europejskiej oraz państw zagranicznych;  

• Art. 346 a) KK: Handlowanie nielegalnymi wpływami.  

  

o  Czynności wrażliwe   

  

5.2.1  Wnioskowanie i zarządzanie dotacjami  

Przedmiotowe działania wrażliwe obejmują w szczególności wnioskowanie o pozyskanie i zarządzanie 

dotacjami bezzwrotnymi, finansowaniem na warunkach preferencyjnych lub ulgami podatkowymi 

dotyczącymi innowacyjnych projektów, a także dotacjami i dofinansowaniami przeznaczonymi na personel 

pracowniczy.   

 

5.2.2  Zarządzanie kontaktami z AP i FP  

Działania wrażliwe obejmują zarządzanie kontaktami Spółki z urzędnikami publicznymi (UP, zgodnie z art. 357 

KK) i funkcjonariuszami publicznymi (FP, zgodnie z art. 358 KK) zarówno we Włoszech, jak i za granicą, z 

urzędnikami administracji publicznej (AP) oraz członkami organów Wspólnoty Europejskiej i urzędnikami 

Wspólnoty Europejskiej i państw zagranicznych, w szczególności podczas audytów monitorujących i 

weryfikacji w siedzibie Spółki.  
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5.2.3  Zarządzanie postępowaniami arbitrażowymi i sądowymi  

Działania wrażliwe obejmują zarządzanie pozwami złożonymi przez podmioty trzecie przeciwko Spółce, tj. 

prowadzenie postępowań prawnych, sądowych i arbitrażowych, a także zajmowanie się dokumentami mającymi 

moc dowodową aż do momentu ich archiwizacji.  

Działania wrażliwe obejmują także zarządzanie zakazem postępowania w sposób mogący wpływać w sposób 

niedozwolony na wynik postępowań prawnych, tj. zakazem nakłaniania do nieskładania lub do składania 

fałszywych zeznań organom sądowym, zarówno we Włoszech, jak i za granicą, w celu ochrony interesów 

Industrie Ilpea S.p.A.  

 

5.2.4  Zarządzanie stosunkami z członkami organów WE i państw zagranicznych  
 

Działania wrażliwe polegają na zarządzaniu kontaktami z członkami organów Wspólnoty Europejskiej i 

urzędnikami Wspólnoty Europejskiej oraz państw zagranicznych: czynności te opisane są szczegółowo w 

antibribery policy.  

 

5.2.5  Zarządzanie systemem informatycznym    

Działania wrażliwe polegają na zarządzaniu systemem informatycznym opisanym w kolejnym paragrafie § 5.3.  

  

o Ogólne zasady postępowania   

  

Osoby reprezentujące Industrie Ilpea S.p.A. wobec AP powinny uzyskać od Spółki wyraźne upoważnienie 

zgodnie w aktualnie obowiązującym w Spółce systemem upoważnień i pełnomocnictw albo w trybie dalszego 

upoważnienia lub pełnomocnictwa w ramach udzielonych uprawnień i organizacji zakresu obowiązków 

pracowniczych osoby reprezentującej Spółkę.  

Członkowie zarządu, pracownicy, doradcy itp. powinni unikać stwarzania wszelkich sytuacji generujących 

konflikt interesów wobec AP, przestrzegając przy tym postanowień Kodeksu Etycznego.  

Ponadto powinni oni:  

• przestrzegać obowiązujących przepisów i rozporządzeń;  

• działać zgodnie z udzielonym umocowaniem do reprezentacji i składania podpisu w imieniu spółki, 

pełnomocnictwem i upoważnieniem;  

• stosować się do poleceń przełożonych zgodnie z zasadami i procedurami zakładowymi;  

• powstrzymywać się od przekazywania pieniędzy urzędnikom publiczny (UP) i funkcjonariuszom 

publicznym (FP), także poprzez pośredników;  

• powstrzymywać się od przekazywania prezentów urzędnikom publicznym (UP) i funkcjonariuszom 

publicznym (FP), czy też członkom ich rodzin, w celu wpłynięcia na niezależność oceny lub też skłonienia 

do uzyskania jakiejkolwiek korzyści dla Spółki;  

• informować Organ Nadzoru, lub osobę do kontaktów w przypadku podmiotu trzeciego, o każdej 

otrzymanej od UP lub FP bezpośredniej lub pośredniej propozycji korzyści, w tym w jakikolwiek sposób 

uzależnionych od AP;  

• informować Organ Nadzoru, lub osobę do kontaktów w przypadku podmiotu trzeciego, o otrzymanych 

prezentach lub korzyściach, których wartość przekracza normy zwyczajowo przyjęte.  
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Właściwe zachowania pozwalające uniknąć popełnienia przestępstwa “Oszustwa informatycznego” opisane 

są w paragrafie § 5.3.1 “Ogólne zasady postępowania” określone dla “Przestępstw informatycznych i 

niezgodnego z prawem przetwarzania danych”.  

  

o Szczególne zasady postępowania: protokoły referencyjne  

  

Szczególne zasady postępowania opisane są w referencyjnych protokołach zarządzania ryzykiem popełnienia 

przestępstw orzeczonych, o których mowa w paragrafie 4.2 (cross reference).  

   

o Przepływy informacji do Organu Nadzoru:  

  

Zainteresowani area manager zobowiązani są:  

1. zgłaszać bezzwłoczne audyty monitorujące przeprowadzane przez przedstawicieli Administracji 

Publicznej;  

2. przekazywać kopie protokołów zawierających zastrzeżenia lub zalecenia, sporządzanych przez 

urzędników w przypadku wystąpienia przesłanek w tym zakresie;  

3. zgłaszać propozycje korzyści otrzymane bezpośrednio lub pośrednio od UP lub FP czy też ogólnie 

zależnych od AP;   

4. informować o ewentualnych zastrzeżeniach ze strony urzędów publicznych wobec licencji lub 

zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej – w momencie ich otrzymania.  
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5.3  PRZESTĘPSTWA INFORMATYCZNE I NIEZGODNE Z PRAWEM PRZETWARZANIE DANYCH  

  

W wyniku przeprowadzenia Risk Assessment stwierdzono istnienie przesłanek wystarczających do 

popełnienia następujących przestępstw, o których mowa w art. 24-a) Rozporządzenia z mocą ustawy nr 

231/2001:  

• Art. 615-b) KK: Bezprawne wejście do systemu informatycznego lub telematycznego;  

• Art. 615-c) KK: Bezprawne posiadanie i udostępnianie kodów wejściowych do systemów 

informatycznych lub telematycznych;  

• Art. 615-d) KK: Rozpowszechnianie przyrządów, urządzeń lub programów informatycznych 

prowadzących do uszkodzenia lub złamania systemu informatycznego lub telamatycznego;  

• Art. 617-c) KK: Niedozwolony podsłuch, zakłócanie lub przerywanie połączeń informatycznych lub 

telematycznych;  

• Art. 617-d) KK: Montaż urządzeń służących do podsłuchiwania, zakłócania lub przerywania połączeń 

informatycznych lub telematycznych;  

• Art. 635-a) KK: Uszkodzenie informacji, danych i programów informatycznych;   

• Art. 635-b) KK: Uszkodzenie informacji, danych i programów informatycznych wykorzystywanych przez 

Państwo lub przez inną jednostkę publiczną lub użyteczności publicznej;  

• Art. 635-c) KK: Uszkodzenie systemów informatycznych lub telematycznych;  

• Art. 635-d) ust. 3 KK: Uszkodzenie systemów informatycznych lub telematycznych użyteczności 

publicznej.  

  

o Czynności wrażliwe   

  

5.3.1  Zarządzanie systemem informatycznym i przetwarzanie danych  

Działania wrażliwe zarządzania systemem informatycznym dotyczą w szczególności lokalnego zarządzania 

usługami informatycznymi, dbanie o funkcję IT, w tym zarządzanie mikrosystemami i autoryzacjami do 

instalowania określonych programów (np. SISTRI).  

Systemy informatyczne, w szczególności usługi zarządzania siecią informatyczną, dostępami do internetu, 

zarządzania licencjami najważniejszych produktów (Office, AS400, Notes dla poczty elektronicznej, antivirus 

itd.) dostarczane są przez dostawcę zewnętrznego.   

Ponadto istnieje wewnętrzny system zarządzania.  

  

o Ogólne zasady postępowania  

 

Członkowie zarządu i pracownicy wykonujący czynności w zakresie usług informatycznych, telematycznych i 

przetwarzania danych nie powinni postępować w sposób polegający na:  

• włamaniu się do systemów informatycznych lub telematycznych;  

• nielegalnym posiadaniu, udostępnianiu i wykorzystywaniu kodów wejściowych do systemów 

informatycznych i telematycznych;  

• niezgodnym z prawem przerywaniu, uniemożliwianiu, uszkadzaniu i zrywaniu połączeń informatycznych z 

i między podmiotami trzecimi;  
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• powodowaniu uszkodzeń danych, programów informatycznych lub telematycznych będących własnością 

pomiotów trzecich oraz wykorzystywanych przez Państwo, jednostki publiczne lub użyteczności 

publicznej;  

• instalowaniu urządzeń do przechwytywania wszelkiego rodzaju danych, dokumentów lub informacji.  

  

Zaangażowane podmioty zobowiązane są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i rozporządzeń.   

W szczególności, w celu uniknięcia niezgodnych z prawem zachowań użytkowników systemów 

informatycznych i telematycznych, podmioty te powinny:  

• realizować procedury kontrolne;  

• przeprowadzać systemowe rozpoznania i kontrole celowe zakładowej aktywności informatycznej i 

telematycznej oraz używanych programów informatycznych.  

  

Przetwarzanie danych powinno odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Europejskim 1016/679 (GDPR).  

   

o Szczególne zasady postępowania: protokoły referencyjne  

  

Szczególne zasady postępowania opisane są w referencyjnych protokołach zarządzania ryzykiem popełnienia 

przestępstw orzeczonych, o których mowa w paragrafie 4.2 (cross reference).  

  

o Przepływy informacji do Organu Nadzoru:  

  

Ewentualne nieprawidłowości stwierdzone w zarządzaniu licencjami na software, dostępami do systemów 

oraz wyposażeniem informatycznym Spółki – corocznie.  
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5.4  PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA    

  

W wyniku przeprowadzenia Risk Assessment stwierdzono istnienie przesłanek wystarczających do 

popełnienia następujących przestępstw, o których mowa w art. 24-b) Rozporządzenia z mocą ustawy nr 

231/2001:  

 Art. 416 ust. 1-5 KK: Związek przestępczy;  

 Art. 416 a) KK. Związek przestępczy o charakterze mafijnym.  

  

o Czynności wrażliwe   

 

5.4.1  Wybór i zarządzanie dostawcami, usługami i doradcami oraz zarządzanie zaopatrzeniem w 

surowce, towary i usługi   

Działania wrażliwe dotyczą procesu zaopatrzenia w towary (produkty i materiały) i usługi oraz zleceń 

doradztwa zewnętrznego udzielanych przez Industrie Ilpea S.p.A. a ich celem jest ustalenie odnośnych 

kryteriów, zakresu odpowiedzialności i warunków realizacji.  

Najważniejsze podlegające regulacji działania wrażliwe obejmują następujące etapy procesu: zgłoszenie 

zapotrzebowania i sporządzenie wniosku o zakup; wybór dostawcy i zarządzanie jego danymi; zawarcie 

umów, wystawienie / zatwierdzenie Zamówień na Zakupy (ZnA); zaksięgowanie faktury; weryfikacja realizacji 

dostawy towaru / usługi; archiwizacja dokumentów.  

   

o Ogólne zasady postępowania  

  

Personel zaangażowany w powyższe działania wrażliwe zobowiązany jest przestrzegać następujących zaleceń 

dotyczących sposobu postępowania:  

 nie może występować tożsamość podmiotowa między podmiotem prowadzącym negocjacje w 

każdorazowo określonych granicach a podmiotem zatwierdzającym ostatecznie dokonane ustalenia 

poprzez złożenie własnego podpisu;  

 manager funkcjonalny zainteresowanej komórki zatwierdzający uzgodnienia zobowiązany jest zachować 

w specjalnym archiwum odnośną dokumentację w celu umożliwienia prawidłowej identyfikacji w ramach 

procesu oraz ułatwienia przeprowadzenia ewentualnych późniejszych kontroli;  

 operacje wymagające wykorzystania lub zaangażowania zasobów gospodarczych lub finansowych 

powinny posiadać jasno określony tytuł, być uzasadnione przez wnioskodawcę, także poprzez wskazanie 

kategorii kosztów, do której operacja ta przynależy, oraz być udokumentowane i zarejestrowane zgodnie 

z zasadami profesjonalnej i księgowej rzetelności;  

 płatności Spółki i przepływy pieniężne powinny być zawsze identyfikowalne i udokumentowane;  

 płatności na rzecz podmiotów trzecich powinny być realizowane przez bank, za pomocą systemów 

zapewniających możliwość wykazania, że adresat płatności jest faktycznie zewnętrznym kontrahentem 

Spółki;  
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 zabronione jest dokonywanie płatności gotówkowych, chyba że chodzi o niewielkie kwoty (kasa 

podręczna) wyraźnie zatwierdzone przez kompetentnych managerów funkcjonalnych, zgodnie z mającą 

zastosowanie procedurą zakładową;  

 płatności dokonywane przez Spółkę powinny być stale monitorowanie i zawsze identyfikowalne;   

 należy określić wskaźniki nieprawidłowości umożliwiające wykrycie ewentualnych transakcji 

„obarczonych ryzykiem” lub „podejrzanych” z dostawcami na podstawie profilu gospodarczo – 

majątkowego danej transakcji (np. transakcje niestandardowe ze względu na rodzaj, częstotliwość, 

terminy, kwotę, lokalizację geograficzną).  

 zabrania się promowania, tworzenia, organizowania czy kierowania stowarzyszeniami, których celem są 

akty przemocy, szczególnie z zamiarem obalenia porządku demokratycznego;  

 zabrania się przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, środków podmiotom zamierzającym dokonać 

Przestępstw Terroryzmu;  

 zabrania się przyjmowania lub udzielania zleceń lub dokonywania jakichkolwiek transakcji handlowych 

i/lub finansowych, także w sposób pośredni czy też przez pośredników, z podmiotami będącymi osobami 

fizycznymi lub prawnymi umieszczonymi na tzw. “Liście Krajów” i/lub z osobami fizycznymi lub prawnymi 

umieszczonymi na tzw. “Liście imiennej” (zwanymi w dalszej części łącznie “Listami”), powiązanymi z 

międzynarodowym terroryzmem, które to listy opublikowane są na stronie Banku Włoch (Dział 

Informacji Finansowej (UIF) > zwalczanie finansowania terroryzmu > listy);   

 zabrania się przyjmowania lub udzielania zleceń lub dokonywania jakichkolwiek transakcji handlowych 

i/lub finansowych, także w sposób pośredni czy też przez pośredników, z podmiotami będącymi osobami 

fizycznymi lub prawnymi – rezydentami Państw umieszczonych na Listach, chyba, że po uzyskaniu 

wyraźnej zgody Organu Nadzoru lub uprawnionego członka Zarządu;  

 zabrania się dokonywania transakcji, przyjmowania lub udzielania zleceń o nietypowym charakterze ze 

względu na rodzaj przedmiotu zlecenia oraz nawiązywania lub utrzymywania kontaktów o nietypowym 

profilu z punktu widzenia wiarygodności i reputacji podmiotów i planowanych transakcji.  

  

o Szczególne zasady postępowania: protokoły referencyjne  

  

W odniesieniu do procesów wrażliwych pod względem popełnienia przestępstw korporacyjnych szczególne 

zasady postępowania opisane są w referencyjnych protokołach zarządzania ryzykiem popełnienia 

przestępstw orzeczonych, o których mowa w paragrafie 4.2.  

  

o Przepływy informacji do Organu Nadzoru:  

  

1. pobranie faktur zakupowych ze wskazaniem dostawcy i wartości wynagrodzenia – na żądanie  

Organu Nadzoru;  

2. przesyłanie kopii zawartych umów o doradztwo o wartości przekraczającej 10.000 Euro – corocznie.  

    

5.4.2  Rekrutacja, zatrudnianie i zarządzanie personelem, w tym podmiotami należącymi do kategorii 

chronionych lub których zatrudnienie jest dotowane)    

Działalność zarządzania personelem pracowniczym dotyczy w szczególności procesu rekrutacji i zatrudniania 

personelu pracowniczego, co leży w zakresie kompetencji działu Zasobów Ludzkich, który dokonuje oceny i 



   STRONA 46 / 78 

autoryzuje wniosek o zatrudnienie nowego personelu; jedną z części procesu jest weryfikacja przestrzegania 

“programu rozwoju” tj. “budżetu” ustalonego przez dyrekcję Spółki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

instytucjami.  

  

o Ogólne zasady postępowania  

  

Personel zaangażowany w powyższe działania wrażliwe zobowiązany jest przestrzegać następujących zaleceń 

dotyczących sposobu postępowania:  

  

 zabrania się obiecywania zatrudniania lub akceptowania próśb o zatrudnienie przedstawicieli 

Administracji Publicznej lub podmiotów przez nich wskazanych w celu wpłynięcia na niezależność osądu 

lub nakłaniania do zapewnienia jakichkolwiek korzyści na rzecz Spółki;  

 wszyscy pracownicy powinni być zatrudniani na umowę o pracę, niedopuszczalna jest jakakolwiek 

niezgodna z prawem forma pracy;  

 niedozwolone są wszelkie formy dyskryminacji w stosunku do pracowników;  

 wszystkim pracownikom zapewnione jest prawo do warunków pracy w poszanowaniu godności ludzkiej. 

Z tego względu pracownicy są chronieni przed aktami przemocy fizycznej i psychologicznej oraz przed 

wszelkimi zachowaniami dyskryminacyjnymi lub działającymi na ich szkodę, ich przekonań czy 

preferencji;  

 rekrutacja personelu pracowniczego powinna być przeprowadzana na podstawie procedur i praktyk 

zapewniających ocenę kandydatur w zgodzie z następującymi zasadami: faktyczne zapotrzebowanie na 

nowe zasoby ludzkie; wcześniejsze otrzymanie cv kandydata i przeprowadzenie standardowych rozmów; 

ocena porównawcza na podstawie obiektywnych kryteriów profesjonalizmu; przygotowanie i wdrożenie 

do zakresu obowiązków, do wypełnienia których dana osoba jest zatrudniana, zdefiniowanych wcześniej 

na etapie rekrutacji; wyraźne uzasadnienie dokonanego wyboru pracownika.  

 budżet na zatrudnianie pracowników i wewnętrzne plany rozwojowe podlegają zatwierdzeniu zgodnie z 

obowiązującym systemem uprawnień i upoważnień;  

 zgody na zatrudnienie i zatwierdzenie umowy udzielane są wyłącznie przez pracowników wyraźnie do 

tego celu wyznaczonych, zgodnie z obowiązującym systemem uprawnień i upoważnień;   

 ustanie stosunku pracy i wypłata związanych z tym odpraw wymagają zgody zgodnie z obowiązującym 

systemem uprawnień i upoważnień;  

 zapewniona jest zasada podziału zadań między różnymi podmiotami zaangażowanymi w realizację 

najważniejszych czynności wchodzących w skład procesu (zgłaszanie zapotrzebowania, wewnętrzne 

zatwierdzenie wniosku, uruchomienie procesu rekrutacji, wyłonienie możliwych kandydatów, wybór 

kandydatów, zgodna na zatrudnienie, formalizacja zatrudnienia itp.).  

  

o Szczególne zasady postępowania: protokoły referencyjne  

  

Szczególne zasady postępowania opisane są w referencyjnych protokołach zarządzania ryzykiem popełnienia 

przestępstw orzeczonych, o których mowa w Risk Assessment i w cross reference w paragrafie 4.2.  

 

o Przepływy informacji do Organu Nadzoru:  
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Kwartalne przekazywanie umów o pracę zawartych i zakończonych oraz ewentualnych porozumień 

ugodowych zawartych w danym okresie.  
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5.5 PRZESTĘPSTWA FAŁSZOWANIA PIENIĘDZY   

 

W wyniku przeprowadzenia Risk Assessment stwierdzono istnienie przesłanek wystarczających do 

popełnienia następujących przestępstw, o których mowa w art. 25-a) Rozporządzenia z mocą ustawy nr 

231/2001:  

Art. 459 KK: Fałszowanie znaków wartościowych, wprowadzenie na teren Państwa, zakup, posiadanie lub 

wprowadzenie do obrotu fałszywych znaków wartościowych;  

Art. 473 KK: Naruszenie, zmiana lub użycie znaków towarowych lub znaków wyróżniających lub też patentów, 

modeli i wzorów;  

Art. 474 KK: Wprowadzenie na teren Państwa i sprzedaż produktów z fałszywymi oznaczeniami.   

   

o Czynności wrażliwe   

  

5.5.1  Zarządzanie sprzedażą produktów  

Działania wrażliwe dotyczą zarządzania sprzedażą produktów przez Industrie Ilpea S.p.A., w taki sposób, aby:  

• nie naruszać praw podmiotów trzecich w zakresie nazw, znaków towarowych czy znaków 

wyróżniających krajowych lub zagranicznych;  

• nie wykorzystywać chronionych patentem rozwiązań podmiotów trzecich;  

• nie wprowadzać w błąd nabywcy;  

w celu zapewnienia przestrzegania przez Industrie Ilpea S.p.A. obowiązujących przepisów prawa 

oraz zasad przejrzystości, prawidłowości, obiektywizmu i identyfikowalności przy wykonywaniu 

działań związanych z procesem komercjalizacji produktów wytworzonych lub wprowadzonych do 

obrotu.  

  

o Ogólne zasady postępowania  

  

Personel zaangażowany w powyższe działania wrażliwe zobowiązany jest przestrzegać następujących zaleceń 

dotyczących sposobu postępowania:   

 nie może występować tożsamość podmiotowa między podmiotem prowadzącym negocjacje w 

każdorazowo określonych granicach a podmiotem zatwierdzającym ostatecznie dokonane ustalenia 

poprzez złożenie własnego podpisu;  

 manager funkcjonalny zainteresowanej komórki zatwierdzający uzgodnienia zobowiązany jest:   

- zachować w specjalnym archiwum dokumentację dotyczącą operacji w celu umożliwienia 

prawidłowej identyfikacji całego procesu oraz ułatwienia przeprowadzenia ewentualnych 

późniejszych kontroli;  

- poinformować Organ Nadzoru, za pośrednictwem narzędzi komunikacji udostępnionych przez 

Spółkę, o wszelkich możliwych uchybieniach;  

 należy wcześniej określić:  

- działania podejmowane w celu wyszukiwania nowych klientów, o ile są one konieczne;  

- kryteria, jakie należy stosować do ustalenia ceny ofertowej;  

- poziomy autoryzacji konieczne do zatwierdzenia ceny i ewentualnych rabatów;  
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 w sporządzenie oferty powinna być zaangażowana większa liczba komórek firmy, a do zatwierdzenia 

ewentualnych upustów powinny być wymagane odpowiednie poziomy autoryzacji;  

 należy przeprowadzić ocenę własności intelektualnej zaangażowanych stron handlowych oraz 

stosować instrumenty ochronne, w tym umowy;  

 partnerzy handlowi powinni być wybierani i kwalifikowani za pomocą narzędzi kwalifikacyjnych 

obejmujących odpowiednie parametry oceny jakości w sensie niezawodności technicznej, 

finansowej, handlowej i reputacyjnej.  

 

o    Szczególne zasady postępowania  

 

Dla przedmiotowej działalności procedury i praktyka zarządcze przewidują następujące obowiązki:  

 sprawdzenie prawidłowej zgodności między parametrami zakupionych produktów/materiałów a 

danymi podanymi w materiałach technicznych/informacyjnych lub jakichkolwiek materiałów 

przekazanych do klienta lub powszechnie udostępnionych;  

 umowy regulujące stosunki z dostawcami powinny zawierać odpowiednie klauzule zapewniające:  

- zgodność parametrów dostarczonych towarów z parametrami określonymi w umowach;  

- zwolnienie Spółki z odpowiedzialności w przypadku naruszenia praw podmiotów trzecich, 

popełnionego przez samych dostawców, a dotyczących wykonania produktów;   

 ewentualne powiadomienia klientów na temat jakości i specyfikacji wykorzystywanych 

produktów/materiałów wymagają zgody pracowników upoważnionych zgodnie z procedurami 

zakładowymi;  

 dokumentacja dokumentująca przeprowadzone kontrole powinna być przechowywana w specjalnym 

archiwum przez managera funkcjonalnego zainteresowanej komórki, w sposób uniemożliwiający 

wprowadzenie późniejszych zmian, chyba że z ich wykazaniem, w celu umożliwienia prawidłowej 

identyfikacji całego procesu oraz ułatwienia przeprowadzenia ewentualnych późniejszych kontroli.  

 

Szczególne zasady postępowania opisane są w referencyjnych protokołach zarządzania ryzykiem popełnienia 

przestępstw orzeczonych, o których mowa w paragrafie 4.2 (cross reference). 

 

5.5.2  Zakup części zamiennych  

Działania wrażliwe dotyczą zakupu części zamiennych oraz ich montażu w maszynach. Zadaniem istniejących 

procedur jest zapewnienie przejrzystości, prawidłowości, obiektywizmu i identyfikowalności realizacji 

czynności zakupu części zamiennych niezgodnych lub z naruszeniem przepisów chroniących własność 

przemysłową.  

  

Do przedmiotowych czynności wrażliwych mają zastosowanie zasady obowiązujące w zakresie zarządzania 

zaopatrzeniem, o którym mowa w paragrafie 5.4.1.   
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5.6  PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO PRZEMYSŁOWI I HANDLOWI  
 

W wyniku przeprowadzenia Risk Assessment stwierdzono istnienie przesłanek wystarczających do 

popełnienia następujących przestępstw, o których mowa w art. 25-a).1 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 

231/2001:   

• Art.513 KK: Zakłócona wolność przemysłu lub handlu;  

• Art. 515 KK: Oszustwo w działalności handlowej;  

• Art. 517 KK: Sprzedaż produktów przemysłowych z fałszywymi oznaczeniami;  

• Art. 517-b) KK: Produkcja i sprzedaż towarów realizowana z przywłaszczeniem tytułów własności 

przemysłowej.  

 

o Czynności wrażliwe   

 

5.6.1  Znakowanie CE   

Działania wrażliwe obejmują znakowanie CE zgodnie z dyrektywą maszynową.  

 

5.6.2  Zarządzanie sprzedażą produktów  

Działania wrażliwe obejmują zarządzanie sprzedażą produktów, opisane szerzej w paragrafie § 5.5.1 powyżej.  

 

5.6.3  Zarządzanie wymogami technicznymi i jakościowymi produktu  

Działania wrażliwe dotyczą zarządzania wymogami technicznymi i jakościowymi produktu w celu 

zapewnienia realizacji przez Spółkę dostawy produktów w sensie ilościowym i jakościowym, zgodnie z 

ustaleniami umownymi, a także dotyczą wszystkich przypadków, w których Spółka zarządza własnością 

przemysłową własną, jak i podmiotów trzecich (nazwy, znaki towarowe, znaki wyróżniające i patenty).  

Czynności te obejmują również cały proces dotyczący znakowania maszyn znakiem CE.  

  

o Ogólne zasady postępowania  

  

Personel zaangażowany w powyższe działania wrażliwe zobowiązany jest przestrzegać określonych zaleceń 

dotyczących sposobu postępowania.   

W szczególności zabrania się:   

• podejmowania działań konkurencyjnych z użyciem siły lub groźby w stosunku do firm konkurencyjnych 

wobec Spółki;  

• dostarczania nabywcy produktu innego pod względem pochodzenia, jakości lub ilości w stosunku do 

produktu uzgodnionego;  

• sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów przemysłowych pod nazwami, znakami towarowymi 

lub znakami wyróżniającymi mogącymi wprowadzać w błąd nabywcę co do pochodzenia lub jakości 

produktów;  
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• produkcji lub przemysłowego wykorzystania przedmiotów lub innych towarów wytworzonych z 

przywłaszczeniem tytułu własności przemysłowej będącej własnością podmiotów trzecich;  

• wprowadzania na terytorium państwa, posiadania w celu sprzedaży, wprowadzenia do obrotu towarów 

wytworzonych z przywłaszczeniem tytułu własności przemysłowej będącej własnością podmiotów 

trzecich;  

  

Ponadto istnieje obowiązek:  

• zgodnego z prawem posiadania praw do ekonomicznej eksploatacji znaków towarowych, patentów, 

znaków wyróżniających, rysunków lub modeli będących przedmiotem zbycia lub też uzyskania od 

prawowitych właścicieli zgody na zbycie prawa do ich wykorzystania podmiotom trzecim;  

• zapewnienia, aby znaki towarowe, patenty, znaki wyróżniające, rysunki lub modele będące 

przedmiotem zbycia lub zbycia prawa do ich wykorzystania naruszały jakiekolwiek prawo własności 

przemysłowej podmiotów trzecich;  

• produkcji towarów zgodnych z określonymi parametrami;  

• sprawdzania zgodności towarów dostarczonych do klienta z uprzednio powziętymi z nim ustaleniami;  

• przestrzegania procesu znakowania znakiem CE;  

  

o Szczególne zasady postępowania: protokoły referencyjne  

  

Szczególne zasady postępowania opisane są w referencyjnych protokołach zarządzania ryzykiem popełnienia 

przestępstw orzeczonych, o których mowa w paragrafie 4.2 (cross reference).   
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5.7  PRZESTĘPSTWA KORPORACYJNE   

 

W wyniku przeprowadzenia Risk Assessment stwierdzono istnienie przesłanek wystarczających do 

popełnienia następujących przestępstw, o których mowa w art. 25-b) Rozporządzenia z mocą ustawy nr 

231/2001:   

- Art. 2621 KK: Podawanie fałszywych informacji o spółkach;  

- Art. 2622 ust. 1 KK: Podawanie fałszywych informacji o spółkach na szkodę spółki, wspólników lub 

wierzycieli;  

- Art. 2625 ust. 2 KK: Uniemożliwienie przeprowadzania kontroli;  

- Art. 2635 ust. 3 KK: Korupcja między stronami prywatnymi.  

- Art. 2626, KK: Nienależny zwrot dopłat;  

- Art. 2627, KK: Bezprawny podział zysków i rezerw;  

- Art. 2628, KK: Niedozwolone operacje dotyczące akcji lub udziałów spółki lub spółki kontrolującej;  

- Art. 2629, KK: Operacje z pokrzywdzeniem wierzycieli;  

- Art. 2632, KK: Fikcyjne tworzenie kapitału;  

- Art. 2635, ust. 3, KK: Korupcja między stronami prywatnymi;  

- Art. 2635-a) KK: Podżeganie do korupcji;  

- Art. 2636, KK: Niedozwolony wpływ na zgromadzenie.  

  

o  Czynności wrażliwe   

 

5.7.1  Ujmowanie, rejestracja i przedstawienie działalności przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych, 

wycenach i szacunkach bilansowych, sprawozdaniach finansowych, sprawozdaniach z 

działalności i w innych dokumentach księgowych;  

Działania wrażliwe zarządzania księgami rachunkowymi i administracyjnymi dotyczą w szczególności 

rejestracji księgowej, przy której wymagane jest, aby każda transakcja wsparta było odpowiednimi 

dokumentami w celu wykazania zasady adekwatności i zasady memoriałowej oraz zapewnienia prawidłowej 

rejestracji, autoryzacji, sprawdzalności, zgodności z prawem, spójności i odpowiedniości każdej operacji.  

Najważniejsze działania w tym zakresie wchodzą w zakres następujących etapów procesu: czynności 

zamknięcia; ustalanie pozycji szacunkowych; zapisy bilansu zamknięcia; procedury kapitalizacji i ustalania 

stawek ustawowych i podatkowych; pozycje nadzwyczajne; opracowanie i analiza projektu sprawozdania 

finansowego; zatwierdzenie i przesłanie sprawozdania za rok obrotowy.  

Innym działaniem wrażliwym jest sporządzanie sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i 

sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa cywilnego i standardami rachunkowości.  

Sprawozdanie finansowe to dokument sporządzany przez członków zarządu na koniec każdego okresu 

sprawozdawczego, w którym podawane są wyniki gospodarcze za rok obrotowy oraz przedstawiana jest 

sytuacja majątkowa i finansowa przedsiębiorstwa na koniec okresu.  

 

o  Ogólne zasady postępowania  

  

Personel zaangażowany w działania wrażliwe w ramach procesów wrażliwych polegających na ujmowaniu, 

rejestrowaniu i przedstawianiu działalności przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych, w wycenach i 
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szacunkach bilansowych, w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach z działalności i w innych 

dokumentach księgowych, zobowiązany jest przestrzegać określonych zaleceń dotyczących sposobu 

postępowania.  

W szczególności:  

 należy zastosować procedury księgowe lub alternatywnie instrukcje (także e-mailem), podlegające 

bieżącej modyfikacji w zależności od zmian organizacyjnych/przepisów prawa, w których powinny być 

wyraźnie określone dane i informacje, jakie każda komórka i jednostka organizacyjna zobowiązane są 

przekazywać, a także kryteria rachunkowe do przetwarzania danych i termin ich przekazania do 

odpowiedzialnych komórek;  

 wszystkie operacje ujmowania i rejestracji działalności przedsiębiorstwa, także dotyczące ewentualnego 

kapitału obrotowego wynikającego z otrzymania czeków związanych ewentualnie z płatnościami 

częściowymi, powinny być dokonane prawidłowo i zgodnie z zasadami wiarygodności i kompletności;  

 managerowie funkcjonalni poszczególnych komórek zobowiązani są przekazywać niezwłocznie do 

właściwej komórki wszelkie informacje, o których dostarczenie są proszeni, potwierdzając, o ile to 

możliwe, ich kompletność i wiarygodność lub też wskazując podmioty, które mogą to poświadczyć;  

 jeśli to konieczne dla lepszego zrozumienia przekazywanych informacji, managerowie funkcjonalni 

poszczególnych komórek zobowiązani są wskazać dokumenty lub źródła pochodzenia i przetwarzania 

tych informacji oraz, o ile to możliwe, załączyć ich kopię;  

 ujawnianie, przekazywanie i agregacja informacji księgowych w celu opracowania informacji o spółce 

powinno odbywać się wyłącznie w sposób zapewniający identyfikowalność poszczególnych etapów 

procesu kształtowania danych oraz identyfikację podmiotów wprowadzających dane do systemu;  

 profile dostępu do w/w systemu powinny być ustalone przez managera funkcjonalnego zainteresowanej 

komórki, który zobowiązany jest zapewnić rozdział funkcji oraz spójność poziomów autoryzacji;  

 ewentualne istotne zmiany pozycji bilansowych lub kryteriów ich księgowania powinny być odpowiednio 

autoryzowane zgodnie z procedurami zakładowymi oraz wewnętrznymi upoważnieniami; 

 o wszelkich wnioskach o nieuzasadnione zmiany kryteriów ujmowania, rejestracji i rachunkowego 

przedstawiania czy też o zmiany ilościowe danych w stosunku do danych już zaksięgowanych na 

podstawie procedur operacyjnych Spółki należy poinformować bezzwłocznie Organ Nadzoru za 

pośrednictwem narzędzi komunikacji udostępnionych przez Spółkę;  

 projekty sprawozdania finansowego i innych dokumentów księgowych powinny być udostępniane 

organowi administracyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do daty przewidzianej jako 

data zatwierdzenia sprawozdania finansowego.  

  

5.7.2  Zarządzanie kapitałem zakładowym i transakcjami nadzwyczajnymi  

Działania wrażliwe obejmują zarządzanie operacjami związanymi z dopłatami, wypłatami z zysków lub rezerw, 

obejmowaniem lub nabywaniem udziałów w spółkach, operacjami dotyczącymi kapitału zakładowego oraz 

operacjami połączeń i podziałów; wszystkie te operacje realizowane są przez Zarząd, który działa w ścisłym 

poszanowaniu przepisów prawa.  

  

o Ogólne zasady postępowania  
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Personel zaangażowany w powyższe działania wrażliwe zobowiązany jest przestrzegać określonych zaleceń 

dotyczących sposobu postępowania.   

 Komórka proponująca operację lub kompetentna zgodnie z procedurami zakładowymi powinnna 

sporządzić odpowiednie dokumenty do proponowanej operacji, a także wstępne sprawozdanie 

informacyjne ilustrujące treść, interesy leżące u podstaw operacji oraz jej strategiczne cele.  

 W celu księgowej rejestracji operacji zainteresowana komórka powinnna zweryfikować wstępnie czy 

dokumenty dokumentujące operację są kompletne, adekwatne i poprawne.  

 

5.7.3  Zarządzanie transakcjami intercompany   

Działania wrażliwe dotyczą każdej transakcji finansowej i handlowej, w której stronami są jednocześnie dwie 

spółki z tej samej grupy kapitałowej.  

  

o Ogólne zasady postępowania  

 

Personel zaangażowany w powyższe działania wrażliwe zobowiązany jest przestrzegać określonych zaleceń 

dotyczących sposobu postępowania.  

 Należy sformalizować umowę regulującą sposób i zasady zarządzania stosunkami między Spółką a 

Spółkami kontrolowanymi, powiązanymi i kontrolującymi;  

 W/w umowa powinna opisywać czynności wykonywane na rzecz drugiej strony.  

 

5.7.4  Zarządzanie Wspólnikami i Organami Spółki  

Działania wrażliwe dotyczą kontaktów ze zgromadzeniem wspólników i ze wszystkimi organami 

zarządzającymi i decyzyjnymi Spółki, w tym z Radą Nadzorczą i spółką audytorską.  

  

o Ogólne zasady postępowania  

  

Personel zaangażowany w powyższe działania wrażliwe zobowiązany jest przestrzegać określonych zaleceń 

dotyczących sposobu postępowania.   

 Przekazywanie danych i informacji, a także wszelkie uwagi, powiadomienia lub oceny wyrażone oficjalnie 

przez Wspólników lub Radę Nadzorczą powinny być udokumentowane i zarchiwizowane;  

 Wszelkie dokumenty dotyczące operacji uwzględnionych w porządku dnia posiedzeń Zgromadzenia lub 

też dotyczące operacji, co do których Rada Nadzorcza powinna wyrazić swoją opinię, powinny być 

przekazywanie i udostępniane z odpowiednim wyprzedzeniem;  

 Wspólnikom i Radzie Nadzorczej powinien zostać zapewniony swobodny dostęp do księgowości firmy 

oraz do innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego wypełniania zadań lub wykonywania 

czynności kontroli.  

 

5.7.5  Zarządzanie zasobami finansowymi  

Działania wrażliwe dotyczą administrowania, zarządzania i wykorzystywania zakładowych zasobów 

finansowych.  

  

o Ogólne zasady postępowania  
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Personel zaangażowany w powyższe działania wrażliwe zobowiązany jest przestrzegać określonych zaleceń 

dotyczących sposobu postępowania.   

 Należy określić limity samodzielnego wykorzystywania zasobów finansowych poprzez ustalenie 

maksymalnych progów wydatków odpowiadających kompetencjom zarządczym oraz zakresowi 

odpowiedzialności organizacyjnej. Ustalone progi wartościowe wydatków mogą być przekroczone tylko i 

wyłącznie w uzasadnionych pilnych przypadkach i w przypadkach wyjątkowych: w takich sytuacjach 

przewidziana jest możliwość konwalidacji zaistniałego zdarzenia nadzwyczajnego poprzez udzielenie 

odpowiednich zgód;  

 Organ administracyjny lub upoważniony przez niego podmiot zobowiązany jest opracować i 

aktualizować, w miarę potrzeb, procedurę podpisu łącznego wymaganego dla określonych rodzajów 

operacji lub operacji przekraczających określony próg wartościowy. O zmianach tych należy 

poinformować Organ Nadzoru za pośrednictwem narzędzi komunikacji udostępnionych przez Spółkę;  

 nie może występować tożsamość podmiotowa między podejmującym zobowiązania w imieniu Spółki 

wobec podmiotów trzecich a udzielającym zgody lub wykonującym płatności należne na podstawie 

podjętych zobowiązań; jeśli w poszczególnych przypadkach okaże się to niemożliwe, należy zgłosić ten 

fakt Organowi Nadzoru, za pośrednictwem narzędzi komunikacji udostępnionych przez Spółkę;  

 operacje wymagające wykorzystania lub zaangażowania zasobów gospodarczych lub finansowych 

powinny posiadać jasno określony tytuł, być uzasadnione przez wnioskodawcę, także poprzez wskazanie 

kategorii kosztów, do której operacja ta przynależy, oraz być udokumentowane i zarejestrowane zgodnie 

z zasadami profesjonalnej i księgowej rzetelności;  

 zabronione jest dokonywanie i przyjmowanie płatności gotówkowych, chyba że chodzi o niewielkie 

kwoty (kasa podręczna) wyraźnie zatwierdzone przez kompetentnych managerów funkcjonalnych, 

zgodnie z mającą zastosowanie procedurą zakładową;  

 W przypadku operacji bankowych i finansowych Spółka może korzystać jedynie z pośredników 

finansowych i bankowych podlegających przepisom dotyczącym przejrzystości i poprawności, zgodnie z 

zasadami ramowymi Unii Europejskiej;  

 płatności na rzecz podmiotów trzecich powinny być realizowane za pomocą systemów zapewniających 

możliwość wykazania, że adresat płatności jest faktycznie zewnętrznym kontrahentem Spółki;  

 należy określić z góry, odpowiednio do rodzaju danego świadczenia, limity wartościowe dla wypłat 

zaliczkowych z kasy oraz standardowy tryb wnioskowania i autoryzowania zwrotu kosztów poniesionych 

przez pracowników Spółki. W celu uzyskania zwrotu kosztów należy wypełnić specjalny formularz oraz 

przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające ich poniesienie;  

 płatności przyjmowane i dokonywane przez Spółkę oraz przepływy gotówkowe powinny być zawsze 

identyfikowalne i należycie udokumentowane;  

 należy zdefiniować jednoznacznie sposób wykorzystania ewentualnych środków pieniężnych Spółki w 

ramach określonych wytycznych zakładowych.  

 

5.7.6  Zarządzanie sprzedażą produktów   

Działania wrażliwe obejmują zarządzanie sprzedażą produktów, opisane szerzej w paragrafie § 5.5.1 powyżej.  
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5.7.7  Zarządzanie wymogami technicznymi i jakościowymi produktu  

Działania wrażliwe obejmują zarządzanie wymogami technicznymi i jakościowymi produktu, opisane szerzej w 

paragrafie § 5.6.3 powyżej.  

  

5.7.8  Wybór i zarządzanie dostawcami towarów (dostawa materiałów i innych towarów) i usług 

(usługi ogólne, doradcze itd.) oraz zarządzanie zaopatrzeniem w surowce, towary usługi  

Działania wrażliwe dotyczą procesu zaopatrzenia w towary (produkty i materiały) i usługi oraz zleceń 

doradztwa zewnętrznego udzielanych przez Industrie Ilpea S.p.A., a ich celem jest ustalenie odnośnych 

kryteriów, zakresu odpowiedzialności i warunków realizacji.  

 

o Przepływy informacji do Organu Nadzoru  

  

1. Bezzwłoczne zgłaszanie każdej zmiany organizacyjnej dotyczącej wyznaczonych komórek i/lub 

pełnomocnictw do dokonywania czynności finansowych – w momencie zaistnienia przesłanki;  

2. Przekazywanie dokumentów sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez Zarząd do przedłożenia 

Zgromadzeniu wspólników – raz w roku.  

3. Przekazywanie wykazu podjętych decyzji oraz posiedzeń Zgromadzeń wspólników ze wskazaniem 

porządku dnia – raz na kwartał.  
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5.8  PRZESTĘPSTWA Z ZAMIAREM TERRORYSTYCZNYM   

 

W wyniku przeprowadzenia Risk Assessment stwierdzono istnienie przesłanek wystarczających do 

popełnienia następujących przestępstw, o których mowa w art. 25-c) Rozporządzenia z mocą ustawy nr 

231/2001:  

 - Art. 3, Ustawa nr 7/2003: Przestępstwa z zamiarem terrorystycznym lub naruszenia demokratycznego 

porządku prawnego;  

  

o  Czynności wrażliwe   

  

5.8.1  Zarządzanie personelem pracowniczym  

Działalność zarządzania personelem pracowniczym dotyczy w szczególności procesu rekrutacji i zatrudniania 

personelu pracowniczego, co leży w zakresie kompetencji działu Zasobów Ludzkich, który dokonuje oceny i 

autoryzuje wniosek o zatrudnienie nowego personelu; jedną z części procesu jest weryfikacja przestrzegania 

“programu rozwoju” tj. “budżetu” ustalonego przez dyrekcję Spółki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

instytucjami. Jest on opisany w paragrafie 5.4.2.  

 

5.8.2  Zarządzanie zaopatrzeniem w surowce, towary i usługi  

Działania wrażliwe dotyczą procesu zaopatrzenia w towary (produkty i materiały) i usługi oraz zleceń 

doradztwa zewnętrznego, opisanego szerzej w paragrafie § 5.4.1 powyżej.     
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5.9  PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI OSOBISTEJ  
  

 

W wyniku przeprowadzenia Risk Assessment stwierdzono istnienie przesłanek wystarczających do 

popełnienia następujących przestępstw, o których mowa w art. 25-d) Rozporządzenia z mocą ustawy nr 

231/2001:  

Art. 600 KK: Uczynienie niewolnikiem lub poddanym lub utrzymywanie stanu niewolnictwa lub poddaństwa.  

Art. 600-b) KK: Pornografia nieletnich.    

Art. 600 c) KK: Posiadanie materiałów pornograficznych / Pornografia wirtualna;  

Art. 600 d) KK: Przedsięwzięcia turystyczne mające na celu wykorzystanie prostytucji nieletnich.  

 

o Czynności wrażliwe   

  

5.9.1 Zarządzanie personelem   

Działalność zarządzania personelem pracowniczym dotyczy w szczególności procesu rekrutacji i zatrudniania 

personelu pracowniczego, co leży w zakresie kompetencji działu Zasobów Ludzkich, który dokonuje oceny i 

autoryzuje wniosek o zatrudnienie nowego personelu; jedną z części procesu jest weryfikacja przestrzegania 

“programu rozwoju” tj. “budżetu” ustalonego przez dyrekcję Spółki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

instytucjami. Jest on opisany w paragrafie 5.4.2.  

 

5.9.2  Zarządzanie systemem informatycznym   

Działania wrażliwe obejmują zarządzanie systemem informatycznym, opisane szerzej w paragrafie § 5.3.1 

powyżej.   

 

5.9.3  Zarządzanie zaopatrzeniem w surowce, towary i usługi  

Działania wrażliwe obejmują zarządzanie systemem informatycznym, opisane szerzej w paragrafie § 5.4.19 

powyżej.  
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5.10  PRZESTĘPSTWA ZABÓJSTWA NIEUMYŚLNEGO I NIEUMYŚLNEGO SPOWODOWANIA POWAŻNYCH 

LUB BARDZO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA, POPEŁNIONE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW BHP LUB 

OCHRONY ZDROWIA  

  

W wyniku przeprowadzenia Risk Assessment stwierdzono istnienie przesłanek wystarczających do 

popełnienia następujących przestępstw, o których mowa w art. 25-f)  Rozporządzenia z mocą ustawy nr 

231/2001 (w nawiasie podano ryzyko ocenione w skali R=1÷9):  

- Art. 589 KK: Zabójstwo z winy nieumyślnej [popełnione z naruszeniem przepisów prawa dotyczących 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, Rozporządzenie z mocą ustawy nr 81/2008];  

- Art. 590 KK: Niemyślne uszkodzenia ciała.  

 

o  Czynności wrażliwe   

 

Działania wrażliwe, odnoszące się do przestępstw wskazanych w w/w artykułach, obejmują:  

1.  Wszystkie czynności zakładowe.   

  

o  Ogólne zasady postępowania  

 
Członkowie zarządu, pracownicy, doradcy, dostawcy i klienci zobowiązani są przestrzegać postanowień 

Rozporządzenia z mocą ustawy nr 81/2008 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.  

W zarządzanie ryzykami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa pracy mogą być zaangażowani wszyscy 

pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy, niezależnie od zaszeregowania, formy współpracy ze spółką, 

wykonywanego zakresu obowiązków, poziomu w hierarchii stanowisk, ponieważ zobowiązani są oni 

realizować powierzone czynności zgodnie z systemem zasad i norm odniesienia, a także wykonywać swoje 

obowiązki i przestrzegać zaleceń i zakazów określonych w tymże systemie.   

System zasad i norm dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy składa się zarówno z obowiązujących 

przepisów prawa i związanych z nimi zasad / wytycznych, jak również z ogólnych zasad zachowania i 

postępowania określonych w procedurach zakładowych.  

Zarządzanie ryzykiem w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy obejmuje również określone działania, 

których wykonanie powierzone jest pracownikom wyznaczonym w każdej „jednostce lokalnej”, powołanym 

na specjalne stanowisko związane z kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa pracy (przy wsparciu ze strony 

innych podmiotów zakładowych, o ile istnieje taka konieczność / potrzeba).  

 

Proces ten można podzielić na następujące etapy i czynności:   

• Określenie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników;  

• Klasyfikacja zagrożeń;  

• Ocena ryzyk, w tym wynikających z wykonywania prac przez kilka różnych ekip w tym samym czasie i 

miejscu;  

• Określenie środków zapobiegawczych i zabezpieczających;  

• Opracowanie planu wdrożenia środków zapobiegawczych i zabezpieczających;  

• Realizacja zaplanowanych działań;  

• Czynności monitoringu i kontroli;  
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o Szczególne zasady postępowania   

  

Aktualizacja stanu prawnego: Kierownik Służb Prewencji i Ochrony informuje area managerów o zmianach w 

przepisach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, zgodnie z przydziałem zadań.  

 

Normy i dokumentacja systemu: Spółka przewiduje uregulowanie ról, zakresu obowiązków i sposobu 

zarządzania istotną dokumentacją także w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.  

 

Organizacja i Odpowiedzialność – Pracodawca: Pracodawca został formalnie zidentyfikowany w osobie 

Kierownika Zakładu.  

 

Określenie i ocena ryzyka – Role i zakres obowiązków: w ramach organizacji Spółki określono role i związane z 

nimi zakresy obowiązków w zakresie weryfikacji, zatwierdzania i aktualizacji treści Dokumentu Oceny Ryzyka 

(DOR), a także oceny ryzyka.  

Powołano: i) Kierownika Służb Prewencji i Ochrony; ii) Lekarza właściwej specjalności; iii) Przedstawiciela 

Pracowników ds Bezpieczeństwa; iv) managerów; v) kierowników.  

Pracodawca, we współpracy z Lekarzem i Kierownikiem Służb Prewencji i Ochrony, po konsultacji z 

Przedstawicielem Pracowników ds. Bezpieczeństwa:   

 identyfikuje i ocenia ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;  

 opracowuje odnośny Dokument Oceny Ryzyka;  

 określa środki zapobiegawcze, jakie należy zastosować;  

 monitoruje skutki w/w środków i ocenia ryzyko i/lub redefiniuje dodatkowe środki, jakie należy 

zastosować. Ocena ryzyka aktualizowana jest przy okazji zmian organizacyjnych lub operacyjnych lub 

też zmian dotyczących zakresu obowiązków lub stosowanych narzędzi.  

 

Powierzanie zadań i obowiązków: Spółka, w zakresie środków wykonawczych do przepisów dotyczących 

zdrowia i bezpieczeństwa pracy, formalizuje w Dokumencie oceny ryzyka role i zakres obowiązków 

najważniejszych osób uczestniczących w procesie. Zadania i zakres obowiązków tych podmiotów przydzielane 

są na podstawie sprawności psychicznej i umiejętności oraz wyników wizyt lekarskich.  

Spółka określiła zasady przydziału środków prewencji i ochrony na podstawie celu, dla którego są one 

przydzielane oraz wykonywanych czynności. Przekazanie w/w środków dokumentowane jest w 

oświadczeniach podpisywanych przez pracowników i przechowywanych przez dział administracyjny.  

 

Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie ryzykiem pożarowym: Spółka przyjęła plan kryzysowy. Pracownicy 

wyznaczeni do zarządzania kryzysowego zostali odpowiednio przeszkoleni zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministerialnym z dnia 10.03.98 r. w zakresie wdrażania środków przeciwpożarowych i ewakuacji personelu.  

Ponadto wyznaczono osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy i ochronę przeciwpożarową.   

 

Konsultacje i informowanie: spółka planuje i organizuje okresowe spotkania dotyczące zdrowia i 

bezpieczeństwa w zakładzie pracy; po zakończeniu każdego zebrania sporządzany jest protokół podpisywany 

przez wszystkich uczestników, który archiwizowany jest następnie przez Spółkę. W spotkaniach tych 

uczestniczy Przedstawiciel Pracowników ds Bezpieczeństwa. Pracownicy informowani są o ryzykach 
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zakładowych poprzez udostępnienie istotnej dokumentacji i przepisów odniesienia zarówno w momencie ich 

zatrudnienia, jak i okresowo w przypadku zaistnienia dowodów i kwestii poruszanych w trakcie okresowych 

spotkań dotyczących bezpieczeństwa.  

 

Informacje i koordynacja z dostawcami: Spółka opracowała zasady w celu wyeliminowania lub co najmniej 

zmniejszenia do minimum ryzyka wynikającego z wykonywania prac przez kilka różnych ekip w tym samym 

czasie i miejscu, również poprzez sporządzenie tekstu jednolitego Dokumentu Oceny Ryzyka w przypadku 

konieczności wykonania prac na terenie zakładu. Tekst jednolity Dokumentu Oceny Ryzyka przechowywany 

jest przez Kierownika Służb Prewencji i Ochrony.  

  

Kontakty z dostawcami i podwykonawcami – kwalifikacja: ocena i kwalifikacja dostawców pod kątem zdrowia 

i bezpieczeństwa przeprowadzana jest przez wewnętrzne komórki Spółki. Pracodawca, przy pomocy 

Kierownika Służb Prewencji i Ochrony, weryfikuje ich odpowiedniość pod kątem technicznym i zawodowym w 

odniesieniu do zlecanych prac.   

 

Szkolenia, zwiększanie świadomości i kompetencje: pracownicy Spółki uczestniczą w szkoleniach/programach 

formacyjnych zgodnie z umową zwartą między Państwem a Regionami. W procesie uczestniczy Kierownik 

Służb Prewencji i Ochrony, który monitoruje potrzeby szkoleniowe i planuje projekty szkoleniowe. 

Przeprowadzenie szkoleń i dowody działalności szkoleniowej (np. kopie protokołów z listami uczestników, 

kopie wykorzystanych materiałów) archiwizowane są przez Kierownika Służb Prewencji i Ochrony.  

  

Aktualizacja stanu prawnego: Kierownik Służb Prewencji i Ochrony informuje area managerów o zmianach w 

przepisach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, zgodnie z przydziałem zadań.  

  

Nadzór sanitarny: realizowany przez lekarza właściwej specjalności raz w roku i monitorowany przez 

Kierownika Służb Prewencji i Ochrony. Lekarz aktualizuje harmonogram wizyt medycznych.  

 

o Przepływy informacji do Organu Nadzoru  

  

Do obowiązków Kierownika Służb Prewencji i Ochrony należy:  

1. Informacje na temat wypadków – w sytuacji wystąpienia zdarzenia.  

2. Kopia protokołu z okresowych zebrań – raz w roku.    

3. Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa środowiska dla zakładów Orcenico i Malgesso.  

  

Do obowiązków Działu Zasobów Ludzkich należy:  

 1.   Wskazanie postępowań dyscyplinarnych z powodu naruszenia przepisów dotyczących zdrowia i 

bezpieczeństwa w miejscu pracy – w momencie zaistnienia przesłanki.  

  

Organ Nadzoru powinien być poinformowany pisemnie o wszelkich elementach krytycznych / 

nieprawidłowościach, jakie mogą wystąpić w zakresie działań związanych z nakreślonymi Procesami 

Wrażliwymi.  
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5.11  PASERSTWO, PRANIE PIENIĘDZY ORAZ WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, TOWARÓW 

LUB ZYSKÓW POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH ŹRÓDEŁ  

   

W wyniku przeprowadzenia Risk Assessment stwierdzono istnienie przesłanek wystarczających do 

popełnienia następujących przestępstw, o których mowa w art. 25-g)  Rozporządzenia z mocą ustawy nr 

231/2001:  

Art. 648 KK: Paserstwo;  

Art. 648-a) KK: Pranie brudnych pieniędzy;  

Art. 648-b) KK: Wykorzystywanie środków pieniężnych, towarów lub zysków pochodzących z nielegalnych 

źródeł;  

Art. 648-b).1 KK: Pranie pieniędzy przez ten sam podmiot, który je uzyskał.  

 

o Czynności wrażliwe   

  

5.11.1  Zarządzanie zaopatrzeniem w surowce, towary i usługi  

Działania wrażliwe obejmują zarządzanie zaopatrzeniem w materiały, towary i usługi, opisane szerzej w 

paragrafie § 5.7.9 powyżej.  

  

5.11.2  Sporządzanie sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i sprawozdania zarządu  

Działania wrażliwe obejmują sporządzanie sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i sprawozdania 

z działalności, opisane szerzej w paragrafie § 5.7.1 powyżej.  

  

5.11.3  Zarządzanie kapitałem zakładowym  

Działania wrażliwe obejmują sporządzanie sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i sprawozdania 

z działalności, opisane szerzej w paragrafie § 5.7.  

  

5.11.4  Zarządzanie zasobami finansowymi   

Działania wrażliwe obejmują sporządzanie sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i sprawozdania 

z działalności, opisane szerzej w paragrafie § 5.7.9 powyżej.   
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5.12  PRZESTĘPSTWA NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH  

  

W wyniku przeprowadzenia Risk Assessment stwierdzono istnienie przesłanek wystarczających do 

popełnienia następującego przestępstwa, o którym mowa w art. 25-novies Rozporządzenia z mocą ustawy nr 

231/2001 (w nawiasie podano ryzyko ocenione w skali R=1÷9):  

  

Art. 171, ust. 1, lit. a-a), Ustawy z dnia 22 kwietnia 1941 r., nr 633 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami z 

Ustawą nr 2/2008: “Prawa autorskie”).  

   

o  Czynności wrażliwe   

  

5.12.1  Zarządzanie systemem informatycznym   

Działania wrażliwe obejmują zarządzanie systemem informatycznym, opisane szerzej w paragrafie § 5.3.1. 

powyżej. 

    

o  Ogólne zasady postępowania  

Właściwe zachowania pozwalające uniknąć popełnienie przestępstwa “Naruszenia praw autorskich” są 

opisane w “Ogólnych zasadach postępowania” określonych dla “Przestępstw informatycznych i niezgodnego z 

prawem przetwarzania danych” w paragrafie 5.3.  

  

o Szczególne zasady postępowania: protokoły referencyjne  

Szczególne zasady postępowania opisane są w referencyjnych protokołach zarządzania ryzykiem popełnienia 

przestępstw orzeczonych, o których mowa w dokumencie Risk Assessment.  
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5.13  NAKŁANIANIE DO NIESKŁADANIA LUB SKŁADANIA FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ ORGANOM SĄDOWYM   

  

W wyniku przeprowadzenia Risk Assessment stwierdzono istnienie przesłanek wystarczających do 

popełnienia następującego przestępstwa, o którym mowa w art. 25-i) Rozporządzenia z mocą ustawy nr 

231/2001:  

  

Art. 377-a) KK: Nakłanianie do nieskładania lub składania fałszywych zeznań organom sądowym.  

  

o Czynności wrażliwe   

Działania wrażliwe, odnoszące się do przestępstw wskazanych w w/w artykułach, obejmują:  

 1.  Prowadzenie sporów sądowych.  

   

o Ogólne zasady postępowania  

  

Managerowie zaangażowani w obszary wrażliwe zobowiązani są, wykonując własne zadania, przestrzegać 

poniższych norm postępowania zgodnych z zasadami określonymi w Modelu i w szczególności w Kodeksie 

Etycznym.  

Do zasad postępowania opisanych w w/w dokumentach należy dodać, że zabrania się kategorycznie:  

- wymuszać, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, na podmiotach wezwanych do złożenia 

wyjaśnień organom wymiaru sprawiedliwości wolę złożenia wyjaśnień czy też nakłaniać je do 

skorzystania z prawa do nieskładania wyjaśnień;  

- nakłaniać, w jakikolwiek sposób, podmioty wezwane do złożenia wyjaśnień organom wymiaru 

sprawiedliwości do składania fałszywych wyjaśnień;  

- przekazywać, oferować lub obiecywać środki pieniężne, gratisy, prezenty lub inne korzyści osobom 

wezwanym do złożenia wyjaśnień organom wymiaru sprawiedliwości;  

- postępować w sposób, który, pomimo, iż nie nosi znamion w/w zachowania przestępczego, może 

teoretycznie takim się stać.  

 

o  Szczególne zasady postępowania: protokoły referencyjne  

Szczególne zasady postępowania opisane są w referencyjnych protokołach zarządzania ryzykiem popełnienia 

przestępstw orzeczonych, o których mowa w dokumencie Risk Assessment.  
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5.14  PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŚRODOWISKU   

 

W wyniku przeprowadzenia Risk Assessment stwierdzono istnienie przesłanek wystarczających do 

popełnienia następujących przestępstw, o których mowa w art. 25-j) Rozporządzenia z mocą ustawy nr 

231/2001   

  

o Czynności wrażliwe   

  

- Emisje do atmosfery;   

- Utylizacja odpadów;  

- Eksploatacja linii wytwarzającymi ścieki;  

- Zarządzanie (operowanie/składowanie/użycie) paliwami.   

   

o Ogólne zasady postępowania  

  

W odniesieniu do działań, które mogą oddziaływać na środowisko naturalne Spółka określiła następujące 

protokoły kontroli:   

  

Określanie i ocena aspektów środowiskowych:  

Spółka przeprowadziła czynności identyfikacji i oceny oddziaływania na środowisko naturalne, których wyniki 

zawarte są w Autorizzazione Unica Ambientale [pozwolenia na korzystanie ze środowiska].  

Ocena znaczenia oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest na zlecenie Plant Managera przez 

zewnętrznego doradcę oraz poddawana okresowym przeglądom.  

 

Wymogi prawne i dotyczące wydawania zezwoleń:  

Monitoring zmian i nowości w przepisach prawa dotyczących ochrony środowiska prowadzony jest przy 

wsparciu doradcy zewnętrznego: dzięki temu identyfikowane są wymogi prawne i wymogi dotyczące 

wydawania zezwoleń, jakie mają zastosowanie wobec Spółki, ustalane są działania realizowane w zakładzie, 

których wymogi te dotyczą oraz określane są odpowiednie działania dostosowawcze. 

 

Role, zakres obowiązków i system upoważnień:  

Plant Manager to podmiot będący adresatem upoważnień w zakresie kwestii środowiskowych.  

Kierownik Służb Prewencji i Ochrony został wyznaczony jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie 

kwestiami środowiskowymi i za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.  

 

Kompetencje i szkolenia:  

Spółka, we współpracy z doradcą zewnętrznym, monitoruje zapotrzebowanie na szkolenia teoretyczne i 

praktyczne pracowników, planuje sesje szkoleniowe i działania informacyjne; podczas kursów szkoleniowych 

omawiane są aspekty środowiskowe określone w odniesieniu do działalności Spółki, wyjaśniane są wymogi 
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przepisów o ochronie środowiska oraz opisywane są role i uprawnienia wewnętrzne zdefiniowane w celu 

prawidłowej realizacji tych wymogów prawa. Przeprowadzana jest ocena wiedzy pracowników na temat w/w 

kwestii.  

Dokumentacja dotycząca przeprowadzania szkoleń jest archiwizowana przez Spółkę.  

 

Informowanie:  

Spółka określiła i zdefiniowała zasady operacyjne dotyczące informacji wewnętrznej lub dla Jednostek lub 

Organów kontroli, a także dotyczące zarządzania odpowiedziami na wnioski o udzielenie informacji i/lub 

kontrole ze strony organów władzy publicznej realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska.  

 

Dokumentacja:  

Wewnętrzne zasady zarządzania obowiązkami dotyczącymi ochrony środowiska zostały ustalone przy 

wsparciu doradców zewnętrznych: archiwum z dokumentacją mieści się w Spółce.  

   

Wytwarzanie odpadów, składowanie czasowe w zakładzie produkcyjnym i przekazanie odpadów podmiotom 

trzecim do transportu/utylizacji/odzysku  

W przypadku działalności prowadzonej w siedzibie Spółka korzysta z pomocy dostawców zewnętrznych, z 

którymi zawarła odpowiednie umowy (np. na odpady wytwarzane przy prowadzeniu działalności, takie jak 

zużyte oleje itp.).  

Industrie Ilpea zorganizowała selektywną zbiórkę odpadów w podziale według jednorodnych kategorii. 

Określenie kategorii odpadów oraz gospodarka nimi i ich utylizacja realizowane są przez wyznaczonego 

dostawcę na podstawie odpowiednich umów i/lub porozumień.  

  

Wybór dostawców – firmy transportowe, odzysku:  

Spółka przeprowadza weryfikację (wstępną i okresową) posiadania przez dostawców usług środowiskowych 

zezwoleń wymaganych przez przepisy dotyczące gospodarki odpadami.  

 

Zarządzanie sytuacjami zagrożenia dla środowiska:  

Spółka zidentyfikowała potencjalne sytuacje zagrożenia dla środowiska oraz określiła role i uprawnienia 

wewnętrzne w celu zastosowania środków umożliwiających ograniczenie zagrożenia.  

Całość dokumentacji archiwizowania jest przez Plant Managera i Kierownika Służb Prewencji i Ochrony.  

  

Przepływy informacji do Organu Nadzoru:  

 

Kierownik Działu Zasobów Ludzki ma obowiązek:  

1. Bezzwłocznego informowania o sankcjach nałożonych za zachowania niezgodne z przepisami 

środowiskowymi – w sytuacji wystąpienia zdarzenia;  

2. Przesyłania informacji o zmianach lub aktualizacjach Autorizzazione Unica Ambientale [pozwolenia 

na korzystanie ze środowiska].  
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5.15  PRZESTĘPSTWA SKARBOWE  

  

W wyniku przeprowadzenia Risk Assessment stwierdzono istnienie przesłanek wystarczających do popełnienia 

następujących przestępstw, o których mowa w art. 25-m) Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/2001:   

 

art. 2 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 74/2000 - Oszukańcza deklaracja w postaci faktur dla transakcji 

nieistniejących  

art. 3 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 74/2000 – Oszukańcza deklaracja za pomocą innych sztucznych 

zabiegów  

art. 8 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 74/2000 – Wystawianie faktur lub innych dokumentów dla transakcji 

nieistniejących (art. 8 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 74/2000)  

art. 10 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 74/2000 – Zatajenie lub zniszczenie dokumentów księgowych (art. 

10 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 74/2000)  

art. 11 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 74/2000 – Oszukańcze uchylanie się od płacenia podatków (art. 11 

Rozporządzenia z mocą ustawy nr 74/2000).   

  

o  Czynności wrażliwe  

 

5.15.1  Deklaracje dla organów podatkowych  

Działania wrażliwe zarządzania i sporządzania deklaracji dla organów podatkowych powinny być realizowane 

zgodnie z zasadami, procedurami wewnętrznymi i procesami należycie udokumentowanymi i odnoszącymi się 

do każdej transakcji. Strategia podatkowa przedsiębiorstwa oraz wszystkie związane z nią działania należy 

powierzyć podmiotom wewnętrznym lub zewnętrznym posiadającym odpowiednie kompetencje i 

doświadczenie.  

Cały proces podatkowy jest dokumentowany wraz z opiniami, zaleceniami i korespondencją z doradcami 

podatkowymi.  

  

5.15.2   Ujmowanie, rejestracja i przedstawienie działalności przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych, 

wycenach i szacunkach bilansowych, sprawozdaniach finansowych, sprawozdaniach z 

działalności i w innych dokumentach księgowych.  

Wystawianie i księgowanie faktur i faktur korygujących.  

 Działania wrażliwe zarządzania zapisami księgowymi i administracyjnymi przez Industrie Ilpea S.p.A. celem 

ustalenie odnośnych kryteriów, zakresu odpowiedzialności i warunków realizacji opisane są w paragrafie 

5.7.1.  

Wystawianie faktur na podstawie ofert oraz opłacanie faktur za świadczenia faktycznie zrealizowane. 

Archiwizacja dokumentacji.  
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5.15.3  Zarządzanie kapitałem zakładowym i transakcjami nadzwyczajnymi  

 Działania wrażliwe obejmują zarządzanie operacjami związanymi z dopłatami, wypłatami z zysków lub rezerw, 

obejmowaniem lub nabywaniem udziałów w spółkach, operacjami dotyczącymi kapitału zakładowego, a także 

operacjami nadzwyczajnymi lub dotyczącymi nieruchomości spółki Industrie Ilpea S.p.A. Operacje te 

uregulowane są w celu ustalenia odnośnych kryteriów, zakresu odpowiedzialności i warunków realizacji, 

zgodnie z paragrafem 5.7.2.  

  

5.15.4  Zarządzanie transakcjami intercompany  

Działania wrażliwe dotyczą każdej transakcji finansowej lub handlowej, w której stronami są jednocześnie 

dwie lub większa liczba spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Industrie Ilpea S.p.A., a ich celem jest 

ustalenie odnośnych kryteriów, zakresu odpowiedzialności i warunków realizacji, jak opisano w paragrafie 

5.7.3.   

  

5.15.5 Zarządzanie zasobami finansowymi  

Działania wrażliwe dotyczą administrowania, zarządzania i wykorzystywania zakładowych zasobów 

finansowych, a ich celem jest ustalenie odnośnych kryteriów, zakresu odpowiedzialności i warunków 

realizacji, jak opisano w paragrafie 5.7.3.  

 

5.15.6  Wybór i zarządzanie dostawcami towarów (dostawa materiałów i innych towarów) i usług 

(usługi ogólne, doradcze itp.) oraz zarządzanie zaopatrzeniem w surowce, towary i usługi  

  

Działania wrażliwe dotyczą procesu zaopatrzenia w towary (produkty i materiały) i usługi oraz zleceń 

doradztwa zewnętrznego udzielanych przez Industrie Ilpea S.p.A., a ich celem jest ustalenie odnośnych 

kryteriów, zakresu odpowiedzialności, warunków realizacji i wypłaty wynagrodzenia, zgodnie z paragrafem 

5.7.8.  
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 6  KODEKS ETYCZNY    

  

Dokument publiczny zatytułowany “Kodeks Etyczny” określa obowiązki prawne i wartości moralne, jakimi 

kieruje się Spółka Industrie Ilpea SpA.  

W Kodeksie Etycznym określony jest zakres odpowiedzialności każdego odbiorcy, od Pracowników po 

wszystkie osoby i podmioty współpracujące w realizacji celów Spółki.  

Z ogólnych reguł postępowania określonych w Kodeksie Etycznym wynikają normy i sposoby działania 

stosowane w Industrie Ilpea S.p.A. oraz zasady, jakimi powinni kierować się członkowie Zarządu i kadra 

kierownicza w praktyce kierowania Spółką.  

W Kodeksie Etycznym szczególny nacisk położony jest na informowanie Odbiorców na temat misji i wartości 

Spółki.  

  

W Kodeksie Etycznym opisane są “Ogólne zasady postępowania”, tj.:   

praworządność; lojalność i uczciwość; jakość produktu; rozwój zasobów ludzkich; zdrowie i bezpieczeństwo w 

miejscu pracy; poszanowanie środowiska naturalnego; zaangażowanie i wzajemność; poprawność w 

zarządzaniu sporządzaniem dokumentów księgowych spółki i podawaniu informacji o spółce; rozważność w 

transakcjach handlowych; zakaz realizacji transakcji mających na celu pranie brudnych pieniędzy; ochrona 

danych i systemów informatycznych; udostępnianie informacji na zewnątrz.  

  

Ponadto w Kodeksie Etycznym opisane są “Szczególne zasady postępowania”:   

• w kontaktach z pracownikami (dotyczące rekrutacji i selekcji pracowników oraz przejrzystości w 

kontaktach i komunikacji korporacyjnej);   

• w kontaktach z Administracją Publiczną i organami nadzoru i kontroli oraz przy prowadzeniu 

postępowań sądowych;   

• w kontaktach z dostawcami (dotyczące selekcji i wyboru dostawców i zarządzania procesem 

zakupowym);   

• w kontaktach z podwykonawcami (z poszanowaniem praw własności przemysłowej i intelektualnej);   

• w kontaktach z klientami (dotyczące udzielania prawidłowych i kompletnych informacji oraz 

zaangażowania klientów);   

• w kontaktach z innymi rozmówcami, w tym wspólnikami, radą nadzorczą, spółką audytorską, 

stowarzyszeniami branżowymi, związkami zawodowymi i partiami politycznymi; dotyczące 

przysparzania lub przyjmowania prezentów czy innych korzyści.  
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 7   SYSTEM DYSCYPLINARNY  

  

Art. 6, ust. 2, lit. e) oraz art. 7, ust. 4, lit. b) Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/2001 wskazują, jako 

warunek skutecznego wdrażania modelu organizacji, wprowadzenie systemu kar za nieprzestrzeganie 

określonych w nim środków.  

Z tego względu określenie odpowiedniego systemu dyscyplinarnego i sankcji stanowi podstawowe założenie 

skuteczności modelu organizacji, zarządzania i kontroli zgodnego z Rozporządzeniem z mocą ustawy nr 

231/2001.  

Ustalone sankcje stosowane będą w przypadku każdego naruszenia postanowień Modelu, niezależnie od 

przeprowadzenia postępowania karnego, i jego wyniku, jakie może być ewentualnie wszczęte przez organy 

wymiaru sprawiedliwości w przypadku, gdy naganne zachowanie nosi znamiona istotnego przestępstwa 

zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy nr 231/2001.  

W każdym wypadku kara nie zależy od faktu popełnienie przestępstwa a stanowi reakcję Spółki na 

nieprzestrzeganie procedur lub zasad postępowania opisanych w Modelu.  

Niżej zarysowany System dyscyplinarny ma zastosowanie również wobec osób, które:  

- naruszają środki chroniące pracowników dokonujących zgłoszenia (np. zakaz działań retorsyjnych i 

dyskryminujących, środki chroniące tożsamość zgłaszającego);  

- dokonują umyślnie lub w wyniku ciężkiego zaniedbania zgłoszenia, które okaże się nieuzasadnione;   

- w każdym wypadku kiedy naruszają zasady i postanowienia “Procedury whistleblowingu”.  

  

7.1  Środki wobec pracowników najemnych   

 

Przestrzeganie postanowień i zasad postępowania określonych w Modelu stanowi dopełnienie, ze strony 

pracowników spółki Ilpea S.p.A., obowiązków, o których mowa w art. 2104, ust. 2 Kodeksu Cywilnego, a 

których zasadniczą i integralną część stanowi treść niniejszego Modelu.  

Naruszenie przez pracowników poszczególnych postanowień i zasad postępowania wskazanych w Modelu 

stanowi niedozwolony czyn dyscyplinarny.  

Przez niedozwolony czyn dyscyplinarny rozumie się np. następujące zachowanie:  

a) nieumyślne naruszenie, przekroczenie, niedokładne lub częściowe zastosowanie postanowień 

Modelu lub określonych w nim procedur wewnętrznych;  

b) wynikające z niedbałości naruszenie, przekroczenie, niedokładne lub częściowe zastosowanie 

postanowień Modelu lub określonych w nim procedur wewnętrznych; (np. niedopełnienie 

obowiązków informacyjnych wobec Organu Nadzoru; nieuczestniczenie w projektach szkoleniowych 

organizowanych przez Spółkę);  

c) umyślne naruszenie, przekroczenie, niedokładne lub częściowe zastosowanie postanowień Modelu 

lub określonych w nim procedur wewnętrznych;  

d) umyślne naruszenie, przekroczenie, ominięcie, niedokładne lub częściowe zastosowanie 

postanowień Modelu lub określonych w nim procedur wewnętrznych w celu obejścia kontroli 

wymaganych przez Spółkę lub też popełnienia przestępstwa.   

Środki dyscyplinarne i sankcje nakładane są na pracowników najemnych Spółki zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 

20 maja 1970 r., nr 300 (tzw. “Statut Pracowników”) i ewentualnymi mającymi zastosowanie przepisami 

szczególnymi.  
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W przypadku pracowników niebędących pracownikami szczebla kierowniczego środki te określone są w 

mających zastosowanie przepisach dyscyplinarnych zawartych w Krajowym Zbiorowym Układzie Pracy 

(Przemysłu Chemicznego), a każde naruszenie Modelu może podlegać karze w zależności od ciężaru 

uchybienia i/lub recydywy, tj.:  

1) upomnienie ustne - w przypadku lekkich uchybień takich jak np. uchybienia, o których mowa w lit. 

a);  

2) upomnienie pisemne - w przypadku ponownego popełnienia naruszeń, o których mowa w lit. a);  

3) grzywna zgodnie z postanowieniami umowy zbiorowej, którą objęty jest dany pracownik - w 

przypadku naruszeń określonych w lit. b) lub w przypadku ponownego popełnienia, ponad 

trzykrotnie w ciągu roku kalendarzowego, naruszeń, o których mowa w lit. a);  

4) zawieszenie w czynnościach zawodowych i wypłaty wynagrodzenia w granicach określonych umową 

zbiorową, którą objęty jest dany pracownik - np. w przypadkach, o których mowa w lit. c) lub 

ponownego popełnienia naruszeń, o których mowa w lit. b);  

5) zwolnienie - np. w przypadku, gdy pracownik popełni naruszenia, o których mowa w lit. d) lub w 

przypadku ponownego popełnienia naruszeń, o których mowa w lit. c).  

Każdorazowo po powzięciu informacji o naruszeniu Modelu zostaje wszczęte procedura dyscyplinarna mająca 

na celu ustalenie dokonania naruszenia. Na etapie dochodzenia pracownikowi zostają najpierw 

przedstawione zarzuty oraz wyznaczany jest mu odpowiedni termin do udzielenia repliki w swojej obronie. Po 

stwierdzeniu popełnienia naruszenia na sprawcę zostaje nałożona kara dyscyplinarna proporcjonalna do 

ciężaru popełnionego naruszenia lub ewentualnej recydywy.  

Należy dodać, że przestrzegane będą procedury, postanowienia i gwarancje, o których mowa w art. 7 Statutu 

Pracowników i w przepisach umownych dotyczących środków dyscyplinarnych.  

O wszystkich działaniach związanych z postępowaniem dyscyplinarnym należy powiadamiać Organ Nadzoru, 

który dokonuje będącej w zakresie jego kompetencji oceny i monitoringu.  

   

7.2  Środki wobec kadry kierowniczej  

  

W przypadku naruszenia postanowień i zasad postępowania określonych w niniejszym Modelu przez personel 

kierowniczy, wobec osób odpowiedzialnych stosowane są środki uznane za najbardziej odpowiednie – 

włącznie ze zwolnieniem – zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Statutem Pracowników i przepisami umownymi 

zawartymi w zbiorowych układach pracy (Krajowy Zbiorowy Układ Pracy Kadra Kierownicza Przemysłu).   

Jako karę szczególną Organ Nadzoru może zaproponować także zawieszenie udzielonych wcześniej 

pełnomocnictw.  

Organ Nadzoru powinien być zawsze poinformowany o każdej procedurze nałożenia sankcji z tytułu 

naruszenia Modelu.   

   

7.3  Środki wobec członków Zarządu    

  

Organ Nadzoru, po powzięciu wiedzy na temat naruszenia przez członków Zarządu postanowień i zasad 

postępowania określonych w Modelu, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie niezwłocznie Radę 

Nadzorczą.  
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Podmioty będące adresatami informacji od Organu Nadzoru, po dokonaniu oceny zasadności zgłoszenia i 

innych niezbędnych ustaleń, będą mogły podjąć odpowiednie kroki, w tym, jeśli to konieczne, złożyć wniosek 

o zwołanie zgromadzenia wspólników w celu podjęcia najwłaściwszych przewidzianych prawem środków.  

Należy uściślić, tytułem przykładu, że przez naruszenie obowiązków członka Zarządu rozumie się:  

- popełnienie przy wykonywaniu swoich obowiązków, w tym także usiłowanie popełnienia, przestępstwa,  

o którym mowa w Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/01;  

- nieprzestrzeganie zasad ustanowionych w Modelu;  

- brak nadzoru nad pracownikami świadczącymi pracę lub partnerami Spółki, pod kątem przestrzegania 

Modelu i ustanowionych w nim zasad;  

- tolerowanie nieprawidłowości ze strony pracowników świadczących pracę, agentów lub partnerów 

Spółki.  

O wszystkich działaniach związanych z postępowaniem dyscyplinarnym należy powiadamiać Organ Nadzoru, 

który dokonuje oceny i monitoringu leżących w zakresie jego kompetencji.  

  

7.4  Środki wobec członków Rady Nadzorczej  

  

Organ Nadzoru, po powzięciu wiedzy na temat naruszenia przez jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej 

postanowień i zasad postępowania określonych w Modelu, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 

niezwłocznie całą Radę Nadzorczą i członków Zarządu. Podmioty będące adresatami informacji od Organu 

Nadzoru, po dokonaniu oceny zasadności zgłoszenia i innych niezbędnych ustaleń, będą mogły podjąć 

odpowiednie kroki przewidziane w Statucie i Ustawie, między innymi zwołać zgromadzenie wspólników w 

celu podjęcia najwłaściwszych przewidzianych prawem środków.  

  

7.5  Środki wobec partnerów handlowych, doradców i współpracowników zewnętrznych  

  

Niezgodne z zasadami ustanowionymi w Modelu i w Kodeksie Etycznym zachowania partnerów handlowych, 

doradców i współpracowników zewnętrznych, niezależnie od ich nazwy czy określenia, czy też innych 

podmiotów, których łączy ze Spółką stosunek umowy (np. spółki wchodzące w skład Joint Venture), podlegać 

będą karze zgodnie ze szczególnymi klauzulami umownymi, jakie zawarte będą w odnośnych umowach.  

Na mocy tych klauzul podmiot zewnętrzny zobowiązuje się stosować i skutecznie realizować procedury 

zakładowe i/lub postępować w sposób pozwalający zapobiegać popełnieniu czy też usiłowaniu popełnienia 

przestępstw, o których mowa w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 231/2001. Niedopełnienie, nawet 

częściowe, tego obowiązku podlega karze, włącznie z prawem Spółki do zawieszenia realizacji i/lub 

jednostronnego odstąpienia od umowy, także w trakcie jej wykonywania z zastosowaniem ewentualnych kar, 

lub też do rozwiązania umowy, z zastrzeżeniem prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania za ewentualne 

poniesione szkody.  
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8  ORGAN NADZORU  

  

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/2001 – art. 6, ust. 1, lit. a) i b) – jednostka 

może zostać zwolniona z odpowiedzialności z tytułu popełnienia przestępstw przez podmioty kwalifikowane 

zgodnie z art. 5 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/2001, jeśli organ kierowniczy, między innymi:  

- przyjął i wdrożył skutecznie Modele Organizacji, Zarządzania i Kontroli odpowiednie do zapobiegania 

przestępstwom orzeczonym;   

- powierzył zadanie nadzoru nad funkcjonowaniem i przestrzeganiem modelu oraz jego aktualizacji 

organowi jednostki posiadającemu autonomiczne uprawnienia w zakresie inicjatywy i kontroli.  

Powierzenie powyższych zadań organowi posiadającemu autonomiczne uprawnienia w zakresie inicjatywy i 

kontroli, jak i ich prawidłowe i skuteczne wykonywanie, stanowi zatem niezbędny warunek do zwolnienia z 

odpowiedzialności, o której mowa w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 231/2001.  

Zasadnicze wymagania wobec Organu Nadzoru, określone w Wytycznych do opracowywania Modeli 

Organizacji i Zarządzania wydanych przez stowarzyszenie Confindustria, to:  

- autonomia i niezależność;  

- profesjonalizm;  

- ciągłość działania.  

  

Rozporządzenie z mocą ustawy nr 231/2001 nie zawiera szczególnych wskazówek co do składu Organu 

Nadzoru. W sytuacji braku takich zaleceń Spółka wybrała rozwiązanie, które, biorąc pod uwagę cele założone 

w Ustawie, w kierunkach wynikających z opublikowanych orzeczeń i w wytycznych odniesienia, jest w stanie 

zapewnić, odpowiednio do jej rozmiarów i złożoności organizacyjnej, skuteczność kontroli sprawowanej przez 

Organ Nadzoru.  

Spółka postanowiła utworzyć w ramach swojej struktury organ kolegialny, w skład którego wchodzi 

przynajmniej jeden członek zewnętrzny gwarantujący przestrzeganie wymogów.   

Aby wzmocnić ciągłość działania, Organ Nadzoru wspierany jest przez dwa zasoby wewnętrzne Spółki. 

Tworząc Organ Nadzoru Zarząd określa liczbę jego członków i uzasadnia ich wybór, podając także ich 

kompetencje.  

  

8.1  Ogólne zasady dotyczące utworzenia, powoływania i zastępstwa Organu Nadzoru  

  

Organ Nadzoru Spółki tworzony jest na mocy decyzji Zarządu, pełni swój mandat przez okres trzech lat od 

daty powołania i może być ponownie powoływany na kolejną kadencję.   

Organ Nadzoru ustępuje wraz z upływem okresu, na który został powołany, przy czym pełni swoją funkcję ad 

interim aż do moment powołania nowego składu.  

Jeśli w trakcie trwania mandatu członek Organu Nadzoru ustąpi ze swojej funkcji, Zarząd podejmuje uchwałę 

w celu jego zastąpienia. Do momentu powołania nowego członka Organ Nadzoru działa w składzie 

pozostałych osób, które nadal sprawują swoje funkcje.  

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Organu Nadzoru ustalane jest przez Zarząd na całą kadencję. 

Powołanie na funkcję członka Organu Nadzoru uzależnione jest od spełnienia subiektywnych wymogów co do 

wybieralności.  
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W momencie powołania osoby wyznaczone do objęcia stanowiska członka Organu Nadzoru zobowiązane są 

wydać oświadczenie, w którym potwierdzą brak powodów ich niewybieralności, takich jak:  

- pełnienie funkcji administracyjnych – w okresie trzech lat obrotowych poprzedzających powołanie do 

Organu Nadzoru – w firmach będących w upadłości, administracyjnej likwidacji przymusowej lub wobec 

których wszczęto inne postępowania upadłościowe;   

- skazanie wyrokiem, także nieprawomocnym i na podstawie art. 444 Kodeksu postępowania karnego, we 

Włoszech lub za granicą, za przestępstwa, o których mowa w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 

231/2001 lub przestępstwa mające w inny sposób związek z moralnością zawodową;  

- skazanie wyrokiem, także nieprawomocnym, lub postanowieniem stwierdzającym odpowiedzialność 

skazanego, na karę zakazu zajmowania stanowisk publicznych, również tymczasowo, lub zakazu 

zajmowania stanowisk kierowniczych w osobach prawnych i przedsiębiorstwach.  

Jeśli w przypadku powołanej osoby wystąpi jeden z w/w powodów jej niewybieralności, zostaje ona 

automatycznie pozbawiona swojej funkcji.  

Realizując powierzone zadania Organ Nadzoru może współpracować – pod swoim bezpośrednim nadzorem i 

odpowiedzialnością – ze wszystkimi komórkami i strukturami Spółki lub też z doradcami zewnętrznymi, 

wykorzystując ich kompetencje i profesjonalizm. Prawo to pozwala Organowi Nadzoru zapewnić wysoki 

poziom profesjonalizmu oraz wymaganą ciągłość działania.  

W tym celu Zarząd przyznaje corocznie Organowi Nadzoru, na jego wniosek, odpowiedni budżet na wydatki.   

Budżet ten pozwala Organowi Nadzoru działać samodzielnie za pomocą instrumentów odpowiednich dla 

skutecznej realizacji zadań powierzonych na mocy niniejszego Modelu, zgodnie z Rozporządzeniem z mocą 

ustawy nr 231/2001. Organ Nadzoru składa sprawozdanie Zarządowi jednoosobowemu [Amministratore 

Unico] z poniesionych wydatków. Aby zapewnić niezbędną stabilność członkom Organu Nadzoru, odwołanie 

uprawnień własnych Organu Nadzoru i nadanie ich innemu podmiotowi może nastąpić wyłącznie z 

uzasadnionej przyczyny, w drodze odpowiedniej uchwały Zarządu.  

W związku z tym, przez “uzasadnioną przyczynę” odwołania uprawnień związanych z pełnieniem funkcji 

członka Organu Nadzoru będzie można rozumieć, na przykład:  

- rażące niedbalstwo w wykonywaniu zadań związanych z pełnioną funkcją, takie jak (przykładowo): 

niesporządzenie, dla potrzeb Zarządu, rocznego sprawozdania informacyjnego z wykonywanych działań, 

o którym mowa w paragrafie 4.5; niezgłoszenie Zarządowi stwierdzonych naruszeń Modelu, z 

domniemaniem popełnienia przestępstw, o których mowa w paragrafie 4.4.;  

- “brak lub niewystarczający nadzór” ze strony Organu Nadzoru – zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. d), 

Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/2001 – wynikający z wyroku skazującego, także 

nieprawomocnego, wydanego wobec Spółki zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy nr 231/2001 lub 

wynikający z postanowienia stwierdzającego jej odpowiedzialność;  

- przydzielenie funkcji i zakresu obowiązków operacyjnych w ramach organizacji niezgodnie z zadaniami 

własnymi Organu Nadzoru.  

W szczególnie poważnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o zawieszeniu uprawnień Organu 

Nadzoru oraz o powołaniu Organu ad interim.  

  

Funkcje i uprawnienia Organu Nadzoru:   

 



   STRONA 75 / 78 

Działania realizowane przez Organ Nadzoru nie mogą być oceniane przez żaden inny organ czy strukturę 

Spółki, przy czym organ kierowniczy zobowiązany jest nadzorować właściwość tych działań, ponieważ 

ostateczna odpowiedzialność za funkcjonowanie i skuteczność Modelu spoczywa właśnie na kierownictwie.  

Organ Nadzoru posiada uprawnienia inicjatywy i kontroli niezbędne dla zapewnienia faktycznego i 

skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem i przestrzeganiem Modelu zgodnie z art. 6 Rozporządzenia z 

mocą ustawy nr 231/2001.  

W związku z tym przedmiotowemu Organowi powierzone jest zadanie ogólnego nadzoru:  

- nad faktyczną (a nie tylko czysto formalną) skutecznością Modelu oraz nad jego odpowiedniością pod 

kątem wymogów w zakresie zapobiegania popełnianiu przestępstw, do których ma zastosowanie 

Rozporządzenie z mocą ustawy nr 231/01;  

- nad przestrzeganiem zaleceń Modelu przez jego odbiorców;  

- nad aktualizacją Modelu w przypadku wystąpienia konieczności dostosowania go do ulegającej zmianie 

sytuacji firmy oraz warunków prawnych.  

W szczególności Organowi Nadzoru powierzone są następujące zadania i uprawnienia służące wykonywaniu i 

pełnieniu jego funkcji:  

- przeprowadzanie celowych kontroli określonych czynności narażonych na ryzyko, posiadając swobodny 

dostęp do odnośnych danych;  

- promowanie aktualizacji mapowania ryzyk w przypadku istotnych zmian organizacyjnych lub 

rozszerzenia kategorii przestępstw, o których mowa w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 231/2001;  

- monitorowanie realizowanych przez kompetentne komórki działań informacyjnych/szkoleniowych 

mających na celu rozpowszechnienie znajomości i zrozumienia Modelu w firmie;  

- gromadzenie i zarządzanie informacjami niezbędnymi do przedstawienia zaktualizowanej sytuacji 

dotyczącej realizacji Modelu;  

- przeprowadzanie, na podstawie ustaleń poczynionych w ramach działań weryfikacji i kontroli, okresowej 

kontroli odpowiedniości Modelu w świetle wymogów Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/2001, zasad 

odniesienia, zmian w przepisach prawa i istotnych orzeczeń sądowych, a także okresowej kontroli jego 

funkcjonowania;  

- sygnalizowanie Zarządowi ewentualnych naruszeń protokołów i braków stwierdzonych podczas 

przeprowadzania weryfikacji, tak, aby umożliwić mu podjęcie niezbędnych działań dostosowawczych;  

- nadzorowanie nad spójnym stosowaniem sankcji przewidzianych przepisami wewnętrznymi w 

przypadku naruszenia Modelu, z zastrzeżeniem uprawnień organu wyznaczonego do wymierzania 

sankcji;   

- ujawnianie ewentualnych odchyleń w postępowaniu, jakie mogą wyniknąć z analizy przepływów 

informacji i ze zgłoszeń, do dokonywania których zobowiązani są managerowie funkcjonalni.  

Organ Nadzoru zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji będących w jego 

posiadaniu w związku z pełnieniem powierzonej roli.  

Informacje te będą mogły być ujawnianie wyłącznie podmiotom i w trybie określonym w niniejszym Modelu.  

 

Obowiązki informacyjne wobec Organu Nadzoru – Przepływy informacji   
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Organ Nadzoru musi być niezwłocznie informowany, za pośrednictwem dedykowanego systemu komunikacji 

wewnętrznej, na temat działań, zachowań lub zdarzeń, które mogą stanowić naruszenie Modelu lub też 

które, w ogólniejszym sensie, są istotne z punktu widzenia Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/2001.  

Obowiązek informowania o ewentualnych zachowaniach sprzecznych z postanowieniami Modelu stanowi 

część szerszego obowiązku staranności i lojalności pracownika świadczącego pracę, o którym mowa w art. 

2104 i art. 2105 Kodeksu Cywilnego.  

Prawidłowe wypełnianie obowiązku informacyjnego przez pracownika świadczącego pracę nie może pociągać 

za sobą kar dyscyplinarnych wobec tegoż pracownika.  

W powyższym zakresie obowiązują następujące wymogi ogólne:  

- należy gromadzić ewentualne zgłoszenia dotyczące: i) popełnienia lub uzasadnionego zagrożenia 

popełnieniem przestępstw określonych w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 231/2001; ii) naruszenia 

norm w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy i środowiska; iii) “praktyk” niezgodnych z 

zasadami postępowania ustanowionymi przez Spółkę; iv) zachowań, które mogą stanowić naruszenie 

Modelu;  

- pracownik zamierzający zgłosić naruszenie (lub podejrzenie o naruszeniu) Modelu może skontaktować 

się ze swoim bezpośrednim przełożonym lub, jeśli zgłoszenie nie przyniesie skutku lub jeśli skierowanie 

zgłoszenia do bezpośredniego przełożonego może być dla pracownika niezręczne, skorzystać z 

procedury whistleblowingu lub też zwrócić się bezpośrednio do Organu Nadzoru; w każdym przypadku o 

danym zgłoszeniu należy powiadomić Organ Nadzoru;  

- Organ Nadzoru ocenia uznaniowo i na własną odpowiedzialność otrzymane zgłoszenia oraz przypadki 

wymagające podjęcia działań.  

  

Industrie Ilpea przyjęła, zgodnie z Ustawą nr 179 z 2017 r., “Procedurę whistleblowing” regulującą przedmiot 

zgłoszeń, wykorzystywane kanały i narzędzia oraz gwarancje chroniące zgłaszającego (i ewentualnie 

zgłaszanego), w tym gwarancję poufności.  

Zgłaszający dokonujących zgłoszenia w dobrej wierze są chronieni przed jakąkolwiek formą bezpośrednich lub 

pośrednich retorsji, dyskryminacji lub kar z powodów związanych, w sposób bezpośredni lub pośredni, ze 

zgłoszeniem, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/200125.  

  

Oprócz wyżej wymienionych zgłoszeń Organowi Nadzoru należy przekazywać obligatoryjnie również 

informacje na temat:  

- decyzji dotyczących wnioskowania o przyznanie, wypłaty i wykorzystania publicznych środków 

finansowych;  

- nakazów i/lub powiadomień z strony organów policji sądowej lub jakichkolwiek innych władz, z których 

wynika, że prowadzone jest dochodzenie, także wobec nieznanych sprawców, w sprawie przestępstw, o 

których mowa w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 231/2001 lub w przepisach dotyczących zdrowia i 

bezpieczeństwa pracy, które mogą dotyczyć Spółki;  

- wniosków o obsługę prawną złożonych przez członków Zarządu lub pracowników w przypadku wszczęcia 

postępowania sądowego w sprawie lub w związku z przestępstwami, o których mowa w Rozporządzeniu 

z mocą ustawy nr 231/2001 lub w przepisach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy;   

- komisji śledczych lub sprawozdań wewnętrznych, z których wynika odpowiedzialność z tytułu 

przestępstwa, o którym mowa w Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/2001;  
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- wiadomości dotyczących faktycznej realizacji modelu organizacyjnego na wszystkich poziomach 

jednostki, ze wskazaniem prowadzonych postępowań dyscyplinarnych oraz ewentualnych nałożonych 

sankcji lub też postanowień o umorzeniu takich postępowań wraz z odnośnym uzasadnieniem;  

- sprawozdań zbiorczych na temat zamówień udzielonych w przetargach na poziomie krajowym i 

europejskim lub z wolnej ręki;  

- wiadomości dotyczących zleceń udzielonych przez jednostki publiczne lub podmioty pełniące funkcje 

użyteczności publicznej;   

- okresowej sprawozdawczości dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa pracy;  

- komunikatów dotyczących zmian organizacyjnych i korporacyjnych.  

  

Zgłoszenia mogą być dokonywane pisemnie, również w formie anonimowej, za pośrednictwem specjalnych 

kanałów do przekazywania informacji poufnych, w następujący sposób:  

• e-mailem na adres: odv@industrieilpea.com;  

• w formie listu zaadresowanego do: Organismo di Vigilanza, Viale Industria 887- Malgesso– Italia;  

• na skrzynkę whistleblowing.  

   

8.2  Gromadzenie i przechowywanie informacji  

 

Wszelkie informacje, zgłoszenia i sprawozdania przewidziane w Modelu przechowywane są przez Organ 

Nadzoru w specjalnym poufnym archiwum.  

Ustępujący członkowie Organu Nadzoru zobowiązani są przekazać w prawidłowy sposób zarządzanie 

archiwum nowym członkom.  

   

8.3  Sprawozdawczość Organu Nadzoru dla organów spółki  

  

Organ Nadzoru składa sprawozdania na temat skuteczności i przestrzegania Modelu, występowania 

ewentualnych aspektów krytycznych, konieczności wprowadzania zmian. W tym celu Organ Nadzoru 

sporządza:  

- raz w roku - sprawozdanie informacyjne na temat realizowanych działań, które przedkładane jest 

Zarządowi;   

- bezzwłocznie po stwierdzeniu naruszeń Modelu i powzięcia podejrzenia popełnienia przestępstwa - 

informację przedkładaną Zarządowi.  

Spotkania z organami spółki, przed którymi odpowiada Organ Nadzoru, powinny być należycie 

udokumentowane. Organ Nadzoru archiwizuje odnośną dokumentację, zgodnie z postanowieniami punktu 

powyżej.  
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 9  DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I SZKOLENIOWA  
  

W celu zapewnienia skuteczności MODELU Spółka zapewnia wyczerpujące informacje (komunikację) na 

temat MODELU oraz odpowiednie podstawowe szkolenie dla wszystkich odbiorców zainteresowanych 

stosowaniem protokołów jako instrumentów zapobiegających popełnianiu przestępstw orzeczonych, o 

których mowa w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr 231/01 z kolejnymi zmianami i uzupełnieniami.  

Niniejszy MODEL rozpowszechniany jest poprzez opublikowanie go na stronie internetowej spółki Ilpea 

S.p.A i na zakładowej stronie intranet.   

Działania związane z komunikacją i działalność szkoleniowa są odpowiednio planowane i okresowo 

realizowane; szkolenia aktualizujące są niezbędne w przypadku zmian organizacyjnych i/lub dotyczących 

zarządzania oraz wystąpienia usiłowania lub popełnienia przestępstw orzeczonych. Zarząd spółki Industrie 

Ilpea S.p.A. planuje corocznie alokację zasobów i środków potrzebnych do realizacji programu 

szkoleniowego opracowanego na postawie wymogów zakładowych w zakresie komunikacji i szkolenia.  

Informowanie / komunikowanie i szkolenia personelu zakładowego na temat niniejszego MODELU należy 

do zadań Działu Personalnego. Realizowane działania rejestrowane są w odpowiednich formularzach 

zakładowych.  

 

W zamówieniach lub umowach zawieranych z dostawcami, doradcami i partnerami umieszczana jest 

odpowiednia klauzula zobowiązująca drugą stronę do przestrzegania zasad postępowania zapobiegającym 

czynom niedozwolonym istotnym według Rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/01.  

  


