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Cel i zakres Polityki 

 
 
Niniejsza Polityka określa standardy i sposoby działania, które Mota-Engil Cental Europe S.A. oraz 
wszystkie spółki należące do grupy kapitałowej, do której należy Mota-Engil Central Europe S.A.  
i mające siedzibę w Polsce (dalej zwane „Spółką”) uznają i stosują w celu unikania, właściwego 
identyfikowania oraz zarządzania konfliktami interesów.  
 

Rozwiązania przewidziane w Polityce służą zwłaszcza zapewnieniu, aby konflikty interesów były 

rozwiązywane na zasadzie równego traktowania kontrahentów Spółki oraz zapewnienia, że 

pracownicy Spółki oraz inne osoby powiązane ze Spółką nie będą uzyskiwać korzyści lub unikać 

strat kosztem interesów Spółki.  

 

Właściwe zarządzanie konfliktami interesów jest częścią kultury korporacyjnej, za którą 

odpowiadają pracownicy Spółki na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. W 

szczególności istotne jest, aby członkowie Zarządu Spółki oraz managerowie poszczególnych 

jednostek organizacyjnych byli zaangażowani w identyfikowanie konfliktów interesów oraz 

wskazywali właściwe sposoby zapobiegania im oraz postępowania w przypadku ich wystąpienia.  

 

Postanowienia Polityki obowiązują wszystkich pracowników Spółki, osoby pozostające ze Spółką                           

w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze (w dalszym ciągu 

określani jako „pracownicy”). 

 
 
  

Pojęcia dotyczące konfliktów interesów 

 

1) Definicja konfliktu interesów  

 

Przez konflikt interesów rozumie się znane pracownikom okoliczności mogące doprowadzić do 

powstania sprzeczności pomiędzy interesem Spółki, a interesem prywatnym pracownika. 

Definicja obejmuje spółkę Mota-Engil Cental Europe S.A. oraz wszystkie spółki należące do grupy 

kapitałowej, do której należy Mota-Engil Central Europe S.A. i mające siedzibę w Polsce. 

 

Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:  

a) pracownik może uzyskać korzyści lub uniknąć strat kosztem interesów Spółki, w tym 

interesów o profilu reputacyjnym, to jest dotyczących wszelkich działań wpływających na 

wizerunek                          i dobre imię Spółki; 

b) pracownik posiada powód natury finansowej lub innej, aby preferować konkretnego 

kontrahenta Spółki w stosunku do innego kontrahenta Spółki, bez wskazania konkretnych, 

obiektywnych powodów; 
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c) pracownik posiada powód, aby preferować interes własny lub osoby trzeciej w stosunku do 

interesów Spółki; 

d) pracownik odpowiedzialny jest za współpracę w zakresie finansowym i operacyjnym                                 

z kontrahentem zewnętrznym Spółki, z którym związany jest pracownik lub bliskie mu osoby 

(definicja osób bliskich - pkt. 2);  

e) pracownik, który obsługuje lub nadzoruje przedsięwzięcie, jest zaangażowany,                                           

w szczególności finansowo, w interes przedsiębiorcy, które jest lub dąży do tego, aby być 

kontrahentem Spółki i jest związany z tym przedsiębiorcą. Obejmuje to również sytuację,  

w której dotyczy osoby bliskiej pracownikowi (wskazanej w punkcie 2). 

f) pracownik związany jest w szczególności poprzez stosunek pracy, świadczenie usług lub 

pełnienie funkcji w organach, z podmiotem, który prowadzi działalność konkurencyjną 

wobec Spółki. 

 

2) Definicja osób bliskich 

 

Poprzez osoby bliskie dla pracownika należy rozumieć małżonkę/ małżonka pracownika, 

wstępnych lub zstępnych pracownika; osoby pozostające z nim faktycznie we wspólnym pożyciu; 

osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; innych krewnych lub 

powinowatych pracownika oraz osoby, które pozostają z pracownikiem we wspólnym 

gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku. Poprzez osoby bliskie należy rozumieć 

także bliskich znajomych pracownika, którzy pozostają z nim  

w stosunku koleżeńskim, przyjacielskim lub innych relacjach, które mogłyby mieć wpływ na 

podejmowanie przez pracownika służbowych decyzji dotyczących Spółki. 

 

3) Definicja działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki 
 
Działalność konkurencyjna oznacza działalność i aktywność w tym samym lub takim samym 
zakresie przedmiotowym (w szczególności działalność w zakresie budownictwa) i skierowana do 
tego samego kręgu odbiorców (kontrahentów), pokrywająca się (chociażby częściowo) z 
zakresem działalności podstawowej lub ubocznej Spółki. 

 

 Przeciwdziałanie i zarządzanie konfliktami interesów  

 

W Spółce obowiązuje zasada, iż w przypadku powstania lub możliwości powstania konfliktu 

interesów, interesy Spółki mają pierwszeństwo przed interesami pracownika.  

 

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki powinni ujawniać na forum tych organów 

powstanie lub możliwość powstania konfliktu interesów oraz powstrzymywać się od zabierania 

głosu i dyskusji nad sprawami, które taki konflikt mogą powodować – w relacji z kontrahentem 

Spółki lub Spółką.  
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Pracownicy zobowiązani są do przewidywania i unikania sytuacji, w których ich prywatne interesy 

mogłyby być sprzeczne z interesami Spółki.  

 

Pracownicy, w razie możliwości powstania konfliktu interesu w danej sprawie, którą mają się 

zajmować, zobowiązani są przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z tą sprawą, 

poinformować pisemnie swojego bezpośredniego przełożonego o możliwości powstania 

konfliktu interesów.  

 

Przełożony pracownika, mając wiedzę o możliwości wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy 

Spółką,                     a pracownikiem, powinien poinformować o zaistniałej sytuacji Dział Audytu, 

Compliance i Zarządzania Jakością oraz nie powinien powierzać pracownikowi do realizacji w 

ramach obowiązków służbowych czynności, które powodują wystąpienie konfliktu interesów 

pomiędzy Spółką, a tym pracownikiem lub powodują możliwość wystąpienia takiego konfliktu 

interesów, o ile nie zostanie postanowione inaczej przez Zarząd Spółki. 

 

Pracownicy nie mogą pozostawać w stosunku zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy oraz nie 

mogą zawrzeć umowy zlecenia lub umowy o dzieło w rozumieniu Kodeksu cywilnego z innym 

podmiotem konkurencyjnym w stosunku do Spółki, w tym w szczególności z takim 

konkurencyjnym podmiotem, który zajmuje się profesjonalnym wykonawstwem robót 

budowlanych. 

 

Pracownicy lub podmioty kontrolowane przez tych pracowników lub osoby im bliskie, w 

rozumieniu pkt 2.2., pozostające na stanowiskach decyzyjnych lub nadzorczych w takich 

konkurencyjnych podmiotach, nie mogą świadczyć robót budowlanych, usług lub być dostawcą 

innych produktów na rzecz Spółki, chyba, że odbywa się to na przejrzystych zasadach, z należytą 

dbałością o interes Spółki. Taka praktyka nie może mieć jednak miejsca w przypadku, gdy 

pracownik taki dokonuje wyboru podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy bądź innego 

kontrahenta lub nadzoruje ten wybór. 

 

Zarząd wskazuje Dział Audytu, Compliance i Zarządzania Jakością jako jednostkę, która wykonuje                        

w Spółce zadania w zakresie nadzorowania zarządzania konfliktem interesów, w tym w 

szczególności                   w obszarze wprowadzania regulacji wewnętrznych, rozwiązań 

informatycznych, a także konsultacji udzielanych jednostkom organizacyjnym, dokonywania 

kontroli oraz wydawania rekomendacji                                  i przeprowadzania szkoleń.  

 

Dział Audytu, Compliance i Zarządzania Jakością przekazuje Zarządowi Spółki raport roczny na 

temat zarządzania konfliktami interesów w Spółce. Wskazuje on m.in. stwierdzone przypadki 

rzeczywistych bądź potencjalnych konfliktów interesów, w których zaistniał lub mógł zaistnieć (w 

przypadku usług                        i działalności będących w toku) konflikt interesów połączony z 

zagrożeniem dla interesów Spółki.  
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W celu identyfikacji potencjalnych sytuacji powstania konfliktu interesów, Dział Audytu, 

Compliance  

i Zarządzania Jakością, w porozumieniu z Działem Kadr, może kierować do pracowników                             

zapytania zgodnie z Załącznikiem Nr 01 niniejszej Polityki raz do roku. Każdy pracownik 

poproszony o wypełnienie załącznika, ma obowiązek taki dokument wypełnić. W sytuacji gdy w 

cyklu rocznym informacje w dokumencie ulegną zmianie, pracownik ma obowiązek powiadomić 

o tym Dział Audytu, Compliance i Zarządzania Jakością. 

 

 

Naruszenie polityki 

 
Celem Spółki jest dołożenie wszelkich starań w celu zabezpieczenia przed wystąpieniem 

zachowań sprzecznych z niniejszą polityką, a w przypadku wykrycia takiego zachowania, 

przerwanie go  

w najkrótszym możliwie czasie.  

 

Pracownicy, którzy naruszają niniejszą politykę firmy, podlegają odpowiedniemu postępowaniu 

dyscyplinarnemu, które może skutkować wypowiedzeniem umowy o pracę bądź rozwiązaniem 

umowy bez wypowiedzenia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


