
Polityka Grupy 
 
Cel 

Grupa Megger prowadzi działalność w sposób zrównoważony dla korzyści wszystkich 
interesariuszy. Grupa kieruje się uczciwością i wysokimi standardami we wszystkich 
obszarach swojej działalności. Grupa Megger prowadzi działalność gospodarczą tylko 
zgodnie z prawem i zasadami etyki. 

Zakres 

Zasady ładu korporacyjnego dotyczą wszystkich pracowników Grupy Megger i ich 
relacji z klientami, dostawcami, pracownikami, władzami i urzędnikami rządowymi i 
innymi interesariuszami. 

Zasady 

W żadnym wypadku nie jest akceptowane obiecywanie, oferowanie lub przyjmowanie 
łapówek lub innych form zapłaty lub gratyfikacji, a Grupa Megger nie bierze udziału i 
nie będzie brała udziału w aktach korupcji, nadużyciach i nielegalnych czynnościach 
w kraju i za granicą i nie będzie domagała się takiego zachowania od innych osób ani 
nie zgodzi się na takie zachowanie innych osób.   

Grupa Megger będzie zawsze prowadziła działalność z poszanowaniem prawa i zasad 
etycznych państw, gdzie posiada placówki/oddziały lub z którymi prowadzi wymianę 
handlową.   

W związku z powyższym  Grupa Megger oczekuje, że w kontaktach z osobami trzecimi 
i innymi pracownikami Grupy Megger wszyscy jej pracownicy będą kierować się 
profesjonalizmem i będą postępować według najwyższych standardów i przestrzegać 
zasad prawnych, regulaminów, procedur i właściwych praktyk.   

Poszczególne placówki/oddziały Grupy Megger opracują na piśmie własne zasady 
działania i procedury wprowadzające generalne zasady ładu korporacyjnego Grupy 
zgodnie z lokalnie obowiązującymi regulacjami i najlepszymi praktykami. Dokumenty 
te będą ujęte w programie szkolenia nowo przyjętych pracowników podejmujących 
pracę na stanowiskach handlowych i kierowniczych. 

1. Sprzedaż 
 
1.1  Z wyjątkiem płatności za towary i usługi prawidłowo udokumentowane 
zatwierdzonymi i zaksięgowanymi fakturami otrzymanymi ramach normalnej 
działalności gospodarczej, Grupa Megger i pracownicy Grupy Megger nigdy nie 
dokonują zapłaty gotówką (lub ekwiwalentem gotówki) dostawcom lub ich 
przedstawicielom, klientom i ich przedstawicielom lub innym osobom trzecim.  
 
 



1.2  Z wyjątkiem: 

▪   przedmiotów promocyjnych z logotypem grupy 
▪   innych przedmiotów niewielkiej wartości 
▪   poczęstunków w ramach spotkań handlowych 

Grupa Megger i jej pracownicy nie wręczają podarunków ani zachęt w jakiejkolwiek 
innej formie klientom, ich pracownikom, rodzinom pracowników lub innym osobom 
trzecim. Ta zasada nie dotyczy pokrycia wydatków związanych z podróżami 
służbowymi dystrybutorów i klientów biorących udział w oficjalnych konferencjach, 
szkoleniach itp. prowadzonych przez Grupę Megger ani wydatków poniesionych w 
rozsądnym wymiarze podczas spotkań z klientami i dystrybutorami w nieformalnych 
okolicznościach, pod warunkiem, że w tych spotkaniach biorą udział pracownicy Grupy 
Megger. 

1.3  Grupa Megger płaci prowizję tylko należycie umocowanym 
przedstawicielom/agentom, z którymi Grupa Megger zawarła pisemną umowę 
określającą w sposób wyczerpujący świadczone usługi i wysokość wynagrodzenia. 
Wszelkie płatności w związku z tym wynagrodzeniem nie mogą być wyższe od stawek 
lokalnie obowiązujących. W wyjątkowych przypadkach, w których przyjęto wyższe 
stawki umowne, muszą one być zatwierdzone na piśmie przez wiceprezesa Grupy 
odpowiedzialnego za Centrum Zysków (Profit Centre), które przyjęło odnośne 
zamówienie, wraz z uzasadnieniem kwoty prowizji, które należy zachować w 
dokumentacji.  

1.4  Grupa Megger nigdy świadomie nie przyjmuje i nie realizuje zamówień od 
klientów, jeśli dostarczenie zamówionych produktów do miejsca docelowego mogłoby 
naruszyć embarga handlowe (albo inne prawne zobowiązania lub ograniczenia) 
państwa, w którym produkty zostały wytworzone lub z którego są sprzedawane lub do 
którego produkty są sprzedawane. 

1.5  Pracownicy Grupy Megger nie fałszują jakichkolwiek sprawozdań finansowych, 
dokumentów i innych zapisów (papierowych, elektronicznych i innych) i w każdym 
przypadku przedstawiają spójną i dokładną dokumentację wszystkim stronom 
biorącym udział w jakiejkolwiek transakcji. 

1.6  Produkty Grupy Megger są projektowane i konstruowane tak, by spełniały 
przepisy bezpieczeństwa oraz standardy i regulacje prawne państw, do których są 
sprzedawane a wszelkie oznaczenia produktów (np. dotyczące norm bezpieczeństwa 
i jakości, kraju pochodzenia itp.) ściśle odpowiadają stanowi faktycznemu. 

2.   Pracownicy 
 
2.1 Spółki Grupy Megger działają w ramach lokalnie przyjętej (i opublikowanej) 
polityki zatrudnienia, która: 

▪   zapewnia bezpieczne środowisko pracy 
▪   nie dopuszcza dyskryminacji i nadużyć wobec pracowników 
▪   zapewnia zgodność z prawem w zakresie zatrudnienia, opodatkowania, 

pozwoleń na pracę itp. 



2.2  Pracownicy Grupy Megger (i ich rodziny) w żadnym wypadku nie przyjmują 
gotówki od dostawców lub ich przedstawicieli lub innych stron trzecich w związku z 
działalnością Grupy Megger, a także z wyjątkiem: 

▪   przedmiotów promocyjnych z logotypem firmowym 
▪   innych przedmiotów niewielkiej wartości 
▪   poczęstunków w ramach spotkań handlowych 

Nie przyjmują podarunków ani zachęt w jakiejkolwiek innej formie od tych osób i 
podmiotów.  Każdy pracownik Grupy Megger, który otrzyma dobrowolny podarunek 
lub inne gratyfikacje (bez względu na okoliczności, np. w okresie Bożego Narodzenia 
itp.) powinien poinformować o tym fakcie swojego przełożonego i postąpić zgodnie z 
lokalną polityką pracodawcy w tym zakresie. 

Ta zasada ujęta w lokalnej polityce firmy nie dotyczy pokrycia przez osoby trzecie 
wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników Grupy Megger biorących 
udział w oficjalnych konferencjach, szkoleniach itp. ani nie zabrania pracownikom 
przyjęcia gościnności w rozsądnym wymiarze podczas spotkań z klientami, 
dostawcami itp. w nieformalnych okolicznościach. Jednakże w każdym takim 
przypadku pracownicy powinni uzyskać zgodę przełożonego przed przyjęciem takich 
ofert.    

2.3 Jeśli teren działalności handlowej pracownika obejmuje państwa, w których 
podarunki stanowią ważny element kultury biznesowej, wówczas przekazywanie lub 
przyjmowanie podarunków jest dozwolone, ale tylko w proporcjonalnym i rozsądnym 
wymiarze. W tej sprawie należy z wyprzedzeniem uzyskać instrukcje od 
odpowiedzialnego wiceprezesa Grupy Megger i prowadzić rejestr gratyfikacji. 

2.4  Prawo międzynarodowe w zakresie konkurencji w sposób wszechstronny opisuje 
zasady handlu, stąd każdy pracownik na odpowiedzialnym stanowisku handlowym jest 
zobowiązany do orientowania się na bieżąco w obowiązujących w tym zakresie 
regulacjach prawnych. 

2.5  Każdy pracownik Grupy Megger, który dowie się o jakimkolwiek naruszeniu 
polityki firmy powinien – zgodnie z postanowieniami tej polityki – poinformować firmę 
lub zarząd Grupy (jeśli możliwe) o tym naruszeniu. W takim przypadku Grupa Megger 
zapewni, że pracownika nie spotkają żadne sankcje w związku z powiadomieniem. 

Jednakże celowe fałszywe oskarżenia będą podlegały lokalnym procedurom 
dyscyplinarnym. 

3.    Obowiązki prawne 

3.1 Placówki Grupy Megger podlegają regulacjom prawnym i podatkowym oraz 
regulacjom w sprawach zatrudnienia, środowiska naturalnego, prywatności i etyki 
obowiązującym w jurysdykcji, w której prowadzą działalność gospodarczą. Placówki te 
wprowadzają zasady i procedury (co należy do obowiązków wyznaczonych osób z 
kadry kierowniczej danej placówki) zapewniające zgodność z tymi regulacjami.  

 



4.   Rejestr gratyfikacji 

4.1 Każda placówka Grupy Megger prowadzi rejestr podarunków wręczonych i 
otrzymanych. 

Własność: 

Niniejsze zasady ładu korporacyjnego wydane zostały przez Grupę Megger i są 
własnością Grupy Megger. Nie dopuszcza się odstępstw od tych zasad bez pisemnej 
zgody Zarządu. 

 


