
Katalog Klauzul Compliance 
 
1. INTROL Pro-Zap sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
2. Dostawca oświadcza, że zapoznał się Procedurą Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej Introl znajdującą się pod 

linkiem https://pro-zap.pl/compliance, wdrożoną zarządzeniem Zarządu Introl Pro – Zap sp. o.o. w dniu 10 lipca 
2020 r. oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.  

3. Dostawca oświadcza, że stosuje w swoim przedsiębiorstwie politykę zerowej tolerancji wobec korupcji zgodną 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz powszechnie stosowanymi praktykami rynkowymi w tym zakresie, a co 
za tym idzie nie stosuje i w żadnej mierze nie akceptuje w swoim przedsiębiorstwie, również w czasie 
obowiązywania umowy lub realizacji zamówienia, działań mogących zawierać znamiona korupcji, łapownictwa, 
płatnej protekcji ani wszelkich innych form bezprawnego lub sprzecznego z dobrymi obyczajami wywierania 
wpływu, również na Introl Pro-Zap sp. z o.o.,  w tym na jej pracowników, współpracowników, przedstawicieli, 
reprezentantów lub na podmioty trzecie, które polegać mogą w szczególności na: udzieleniu, obiecywaniu, 
oferowaniu albo przyjmowaniu lub żądaniu udzielenia jakichkolwiek niedozwolonych prawem korzyści 
majątkowych lub osobistych. 

4. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z Kodeksem Etyki Biznesu obowiązującym w Grupie Kapitałowej Introl 
znajdującym się pod linkiem https://pro-zap.pl/compliance wdrożonym zarządzeniem Zarządu Introl Pro – Zap sp. 
o.o. w dniu 10 lipca 2020 r. i zobowiązał się do jego przestrzegania. 

5. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z Kodeksem Postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej Introl 
znajdującym się pod linkiem https://pro-zap.pl/compliance, wdrożonym zarządzeniem Zarządu Introl Pro – Zap 
sp. o.o. w dniu 10 lipca 2020 r. i zobowiązał się do jego przestrzegania z wyłączeniem § 7 wyżej wymienionego 
Kodeksu, chyba że prawo Introl Pro-Zap sp. z o.o. do kontroli Dostawcy zostało zastrzeżone w treści umowy lub 
zamówienia. 

6. Dostawca oświadcza, że za szkodę poniesioną przez INTROL Pro-Zap sp. z o.o., wynikającą z niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków Dostawcy określonych w niniejszej klauzuli compliance, w tym 
w szczególności obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji 
Dostawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, niezależnie od odpowiedzialności za naruszenie innych 
postanowień umowy lub zamówienia. 

7. Dostawca zapewnia, że dochowuje należytej staranności w organizacji działalności swojego przedsiębiorstwa oraz 
sprawuje należyty nadzór nad prowadzoną przez siebie działalnością i podmiotami/osobami działającymi w jego 
imieniu lub w jego interesie, w tym pracownikami, współpracownikami, przedstawicielami i reprezentantami 
Dostawcy. Dostawca jest zobowiązany do ciągłej dbałości o zachowanie należytej staranności w zakresie 
wynikającym z postanowień niniejszej klauzuli compliance. 

8. Dostawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z niniejszej klauzuli compliance za 
zachowania (działania i/lub zaniechania) swoich pracowników, współpracowników, przedstawicieli, 
reprezentantów, podwykonawców, za pośrednictwem których lub z czyich pomocą Dostawca w jakimkolwiek 
zakresie realizuje lub realizował przedmiot umowy lub przedmiot zamówienia, jak za własne zachowanie 
(działania i/lub zaniechania) Dostawcy. 

9. Dostawca oświadcza, że żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy lub zamówienia nie jest i nie będzie 
przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia jakichkolwiek korzyści majątkowej lub/i osobistych przez Dostawcę. 

10. Dostawca oświadcza, że żadne ustalenia poczynione pomiędzy INTROL Pro-Zap sp. z o. o. a Dostawcą 
poprzedzające zawarcie umowy lub udzielenie zamówienia, jak i umowa lub zamówienie, nie wypełniają znamion 
żadnego czynu zabronionego (przestępstwa lub przestępstwa skarbowego) oraz czynu nieuczciwej konkurencji 
w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa ani nie stanowi naruszenia innych obowiązujących przepisów 
prawa. 

11. Dostawca oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, w chwili zawarcia umowy lub zamówienia, pomiędzy 
Dostawcą a INTROL Pro-Zap sp. z o.o. nie występuje potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów w rozumieniu 
postanowień Kodeksu Postępowania dla Dostawców Grupy Kapitałowej Introl. Jednocześnie, w razie powzięcia 
wiadomości o zmianie powyższej okoliczności, Dostawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Introl Pro-
Zap sp. z o.o. 

12. Dostawca oświadcza, że w przypadku naruszenia przez Dostawcę postanowień niniejszej klauzuli compliance 
INTROL Pro-Zap sp. z o.o. jest uprawniona do wypowiedzenia umowy lub zamówienia ze skutkiem 
natychmiastowym (rozwiązania umowy lub zamówienia).  
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