
 

Zarząd Remontowa LNG Systems sp. z o.o. („RLS”) deklaruje, że we wszystkich podejmowanych 

działaniach kieruje się zasadą uczciwości i etycznego postępowania. Nie akceptujemy 

i stanowczo sprzeciwiamy się korupcji i łapownictwu. Nasi pracownicy, współpracownicy, kadra 

zarządzająca oraz inne osoby działające w naszym imieniu nie biorą udziału w działaniach 

korupcyjnych.  

PRZYJĘTE ZASADY 

Pracownicy, współpracownicy i kadra zarządzająca RLS lub inne osoby, działające w imieniu i na 

rzecz RLS:  

 nie będą obiecywać, proponować, wręczać, żądać, przyjmować bezpośrednio lub 

pośrednio korzyści majątkowej, osobistej lub innej lub obietnicy takiej korzyści w zamian 

za działanie lub zaniechanie działania, w celu uzyskania niewłaściwej korzyści, nawiązania 

lub podtrzymania współpracy bądź uzyskania bardziej korzystnych jej warunków; 

 nie będą przyjmować żadnych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych, które nie byłyby 

uprawnione w toku normalnej działalności oraz w sposób jednoznaczny, będą odmawiać 

przyjęcia powyższych korzyści; 

 będą promować postawę braku tolerancji dla zachowań o charakterze korupcyjnym. 

DZIAŁANIE NA STYKU Z SEKTOREM PUBLICZNYM 

W stosunku do przedstawicieli sektora publicznego niedopuszczalne jest wręczanie lub 

oferowanie jakichkolwiek korzyści (w tym prezentów oraz wyrazów gościnności i rozrywki).  

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI   

Mając świadomość ryzyka uwikłania w schemat korupcyjny, zachowujemy szczególną ostrożność 

wchodząc w relacje gospodarcze z partnerami biznesowymi (w tym m.in. klientami, pośrednikami, 

kooperantami czy dostawcami). 

Współpracujemy z wiarygodnymi partnerami, którzy cieszą się dobrą reputacją i uznaniem na 

rynku. 

Każdorazowo formalizujemy nasze ustalenia z partnerami. Informujemy ich także systematycznie 

o przyjętych zasadach w zakresie przeciwdziałania korupcji, zaś w umowach wprowadzamy 

zapisy o współpracy zgodnie z najwyższymi standardami biznesowymi.  

Dbamy o przejrzystość naszych relacji z partnerami. Rozliczenia z naszymi partnerami 

realizujemy w formie bezgotówkowej (przelewem bankowym). 

RAPORTOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI  

W przypadku powzięcia wiedzy lub podejrzenia o potencjalnych nieprawidłowościach, należy 

zgłosić ten fakt bezpośredniemu przełożonemu, Rzecznikowi Etyki lub poprzez anonimowe kanały 

w postaci: 

 wysłania wiadomości mailowej na adres poczty elektronicznej: rzecznik.etyki@rls.rh.pl, 

 wysłania tradycyjnego listu na adres: Remontowa LNG Systems Spółka z o.o. - 84-230 

Rumia, Sobieskiego 42, 

 wrzucenia listu do dedykowanej skrzynki pocztowej ustawionej na terenie Spółki przy 

wejściu do biurowca – brak kamer 

Zapewniamy, że nie będziemy dochodzić tożsamości osób zgłaszających nieprawidłowości. 

POLITYKA 

ANTYKORUPCYJNA 

Polityka Antykorupcyjna stanowi integralną część Procedury Antykorupcyjnej Remontowa LNG Systems Sp. z o.o., 

zawierającej obowiązujące zasady w obszarze przeciwdziałania korupcji oraz szereg wskazówek, które mogą 

zidentyfikować i ograniczyć ryzyko wystąpienia  zjawisk o charakterze korupcyjnym. Rzecznik Etyki RLS jest zobowiązany 

do zapewnienia wsparcia w wykonywaniu zapisów Procedury, analizie i wyjaśnianiu zgłaszanych wątpliwości, zapewniania 

zgodności Procedury z obowiązującym prawem oraz weryfikacji potencjalnych nieprawidłowości. 
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