Deklaracja dotycząca globalnej polityki antykorupcyjnej dla podmiotów zewnętrznych

I. Główne założenia
Levi Strauss & Co. („LS&Co.” lub „Firma”) dokłada wszelkich starań na rzecz
prowadzenia działalności w sposób etyczny, uczciwy i przejrzysty. W związku z tym, firma
LS&Co. zabrania angażowania się w jakiekolwiek formy przekupstwa i korupcji, oczekując tego
samego od swoich podmiotów zewnętrznych.
Termin „Podmioty zewnętrzne” obejmuje przedstawicieli, dystrybutorów, licencjobiorców,
dostawców, konsultantów, partnerów joint venture, sprzedawców oraz wszystkie inne strony
trzecie działające w imieniu lub na rzecz firmy LS&Co bądź w inny sposób współpracujące z
nią.
Wszystkie podmioty zewnętrzne firmy LS&Co. muszą spełniać wymagania określone
poniżej oraz stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, w tym
amerykańskiej ustawy o przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom korupcyjnych („Foreign
Corrupt Practices Act, FCPA”), brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej z 2010 roku („UK Bribery Act,
UKBA”) oraz innych przepisów antykorupcyjnych obowiązujących w krajach, w których firma
LS&Co. prowadzi działalność (łącznie zwanych „Przepisami antykorupcyjnymi”). Podmioty
zewnętrzne, które nie przestrzegają tych przepisów, mogą zostać zwolnione i/lub wykluczone z
brania pod uwagę przy rozważaniu współpracy w przyszłości.
W procesie wyboru podmiotów zewnętrznych firma LS&Co. celowo wybiera
renomowanych partnerów biznesowych, którzy przestrzegają najwyższych standardów
etycznych i praktyk biznesowych. Firma LS&Co. uczciwie postępuje i konkuruje jakością swoich
produktów, stosując filozofię „osiągania zysków w oparciu o zasady”. W szczególności Firma
nie angażuje się w wymianę niewłaściwych płatności, uprzejmości biznesowych ani innych
korzyści majątkowych w celu uzyskania nieuczciwej przewagi konkurencyjnej. Firma LS&Co.
zobowiązuje podmioty zewnętrzne do przestrzegania tych samych standardów i oczekuje od
nich postępowania w sposób etyczny i zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymogami
prawnymi. Niniejsza Deklaracja dotycząca globalnej polityki antykorupcyjnej dla podmiotów
zewnętrznych („Deklaracja antykorupcyjna”) stanowi podsumowanie oczekiwań firmy LS&Co
obowiązujących na całym świecie. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Deklaracji
antykorupcyjnej lub wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami należy kierować do
Globalnego działu ds. zgodności z przepisami firmy LS&Co. pocztą elektroniczną na adres
ethicscomplianceteam@levi.com.

II.

Zakaz przekupstwa i korupcji

Podmiotom zewnętrznym firmy LS&Co nie wolno tolerować, zezwalać ani angażować się w
żadną formę korupcji lub przekupstwa. Oznacza to, że nie wolno oferować, płacić, obiecywać,
zabiegać o ani autoryzować „korzyści majątkowych” (zgodnie z definicją poniżej), bezpośrednio
ani pośrednio, jakiejkolwiek osobie, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, wiedząc,
oczekując lub podejrzewając, że taka osoba wykorzysta swoją pozycję do uzyskania lub
utrzymania możliwości biznesowych lub w inny sposób zapewni firmie LS&Co korzyści
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biznesowe. „Korzyść majątkowa” jest definiowana bardzo szeroko i obejmuje np. (1) łapówki,
zarówno materialne (np. pieniądze, prezenty), jak i niematerialne (np. preferencyjne
traktowanie, postrzegane zarówno obiektywnie, jak i subiektywnie); (2) posiłki, podróże i
rozrywkę biznesową; (3) akcje, udziały lub własność; (4) zniżki na produkty i usługi, które nie są
ogólnodostępne; (5) oferty zatrudnienia lub staże; (6) przyjęcie do instytucji edukacyjnych; (7)
datki na cele polityczne; (8) darowizny na cele charytatywne; (9) przejęcie lub umorzenie
długów; oraz (10) możliwość współpracy.

III.

Zakaz płatności przyspieszających bieg sprawy

Płatność „przyspieszająca bieg sprawy” jest dokonywana na rzecz funkcjonariusza
publicznego w celu przyspieszenia lub zapewnienia wykonania rutynowych, innych niż
uznaniowe obowiązków służbowych, do których wykonania funkcjonariusz publiczny jest
zobowiązany w ramach zajmowanego stanowiska. Przykłady płatności przyspieszających bieg
sprawy obejmują płatności za uzyskanie pozwoleń, licencji lub innych oficjalnych dokumentów,
które uprawniają osobę lub podmiot do prowadzenia działalności w danym kraju; szybsze
rozpatrzenie dokumentów urzędowych; lub zaplanowanie fizycznych kontroli związanych z
prowadzeniem działalności lub realizacją umowy. Firma LS&Co. surowo zabrania
przekazywania płatności przyspieszających bieg sprawy; podmioty zewnętrzne działające w
imieniu lub na rzecz LS&Co. muszą konsekwentnie unikać oferowania, płacenia, obiecywania
lub zatwierdzania takich płatności.

IV.

Ograniczenia dotyczące datków na cele polityczne i darowizn na cele
charytatywne

Podmiotom zewnętrznym zabrania się oferowania, przekazywania, obiecywania oraz
autoryzowania jakichkolwiek datków na cele polityczne lub darowizn na cele charytatywne w
imieniu lub z ramienia LS&Co. oraz w jakikolwiek sposób, którego celem jest wywarcie wpływu
na działalność firmy LS&Co. Zakaz ten obejmuje wszelkie płatności na rzecz władz miejskich,
gminnych, powiatowych, regionalnych lub krajowych oraz organizacji pozarządowych (nongovernmental organization, NGO).

V.

Wymogi w zakresie kontroli wewnętrznych i prowadzenia dokumentacji

Firma LS&Co. opiera się na swoich księgach i rejestrach przy opracowywaniu
sprawozdań finansowych, dokumentacji prawnej i podejmowaniu decyzji biznesowych. W
związku z tym firma LS&Co. wdrożyła zarówno system kontroli wewnętrznych, jak i wymogi w
zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, których celem jest zapewnienie rzetelności i
prawidłowości sprawozdań finansowych, zapewnienie środków umożliwiających księgowanie
aktywów Firmy oraz zabezpieczenie tych aktywów przed utratą.
LS&Co. wymaga od swoich podmiotów zewnętrznych wprowadzenia podobnych
wewnętrznych kontroli księgowych oraz prowadzenia i — na żądanie — niezwłocznego
przekazania LS&Co. dokładnej dokumentacji dotyczącej wszystkich spraw związanych z
działalnością prowadzoną w imieniu lub na rzecz LS&Co. Ponadto od partnerów zewnętrznych
oczekuje się niezwłocznego wdrożenia działań naprawczych w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zastrzeżeń.
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VI.

Wymogi w zakresie weryfikacji due diligence i monitorowania

Zgodnie z wieloma przepisami antykorupcyjnymi, firmy i ich pracownicy mogą być pociągnięci
do odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie podmiotów zewnętrznych.
W związku z tym firma LS&Co. przykłada dużą wagę do kontroli, wyboru i monitorowania
podmiotów zewnętrznych, i przed ich zaangażowaniem przeprowadza odpowiednią weryfikację
ich działalności, reputacji oraz możliwości biznesowych. Ponadto firma LS&Co. wymaga od
podmiotów zewnętrznych potwierdzenia i zagwarantowania w umowach przestrzegania
wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych.
Podmioty zewnętrzne muszą kierować się podobną ostrożnością przy zatrudnianiu
swoich agentów lub przedstawicieli do wykonywania pracy w imieniu lub na rzecz firmy LS&Co.
Ponadto podmioty zewnętrzne muszą monitorować takich agentów przez cały okres trwania
umowy. Jeśli podmioty zewnętrzne dostrzegą jakieś sygnały ostrzegawcze — sytuacje
sugerujące niewłaściwe postępowanie lub możliwość niewłaściwego postępowania — muszą
one zostać udokumentowane, zbadane i rozwiązane.

VII.

Szkolenia, komunikacja i raportowanie

Firma LS&Co. wymaga od swoich podmiotów zewnętrznych wdrożenia zasad i procedur
zapewniających zgodność z niniejszą Deklaracją antykorupcyjną oraz obowiązującymi
przepisami antykorupcyjnymi. Obowiązki podmiotów zewnętrznych to:


Przekazywanie wymogów określonych w niniejszej Deklaracji antykorupcyjnej swoim
pracownikom i przedstawicielom poprzez odpowiednie szkolenia, dystrybucję zasad i/lub
inne formy oficjalnego przekazywania informacji.



Zapewnianie przestrzegania niniejszej Deklaracji antykorupcyjnej zarówno przez
pracowników, jak i przedstawicieli, a także rozwiązywanie wszelkich problemów, które
mogą pojawić się w trakcie współpracy z firmą LS&Co.



Niezwłoczne zgłaszanie wszelkich podejrzanych naruszeń, zarzutów i/lub obaw
związanych z niniejszą Deklaracją antykorupcyjną i/lub obowiązującymi przepisami
antykorupcyjnymi.

VIII. Zgłaszanie zastrzeżeń i wątpliwości
LS&Co. oczekuje od swoich podmiotów zewnętrznych przestrzegania wartości Firmy i wysokich
standardów etycznych, w tym niezachwianego zaangażowania na rzecz uczciwości we
wszystkich relacjach biznesowych. W związku z tym, firma LS&Co. zobowiązuje się do
stworzenia środowiska, w którym podmioty zewnętrzne będą mogły bez obaw zgłaszać swoje
wątpliwości i zwracać się o pomoc. W przypadku wykrycia lub podejrzenia naruszenia
niniejszej Deklaracji antykorupcyjnej, przepisów antykorupcyjnych lub innych obowiązujących
przepisów, regulacji lub wymogów, należy niezwłocznie zgłosić swoje wątpliwości do
Globalnego działu ds. zgodności z przepisami firmy LS&Co. Zgłaszanie wątpliwości pomaga
nam wszystkim prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny i etyczny.
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W celu uzyskania ogólnych wskazówek dotyczących przestrzegania niniejszej Deklaracji
antykorupcyjnej, Globalnej polityki antykorupcyjnej LS&Co oraz wszelkich innych wymogów
firmy LS&Co. należy kontaktować się z Globalnym działem ds. zgodności z przepisami firmy
LS&Co. lub z lokalnym przedstawicielem działu prawnego LS&Co.
Infolinia ds. etyki i zgodności w Levi Strauss & Co.
Wszelkie wątpliwości podmioty zewnętrzne mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres ethicscomplianceteam@levi.com lub za pośrednictwem globalnej
infolinii ds. etyki i zgodności w LS&Co. przez Internet na stronie www.levistrauss.com lub
telefonicznie pod numerem 1-800-405-8953.
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