
POLITYKA   ANTYKORUPCYJNA
Zakładu  Budynków Miejskich sp. z o.o. w Bytomiu

ZBM  Spółka   z  o.o   w Bytomiu   jest    organizacją    transparentną,  wiarygodną,    która  
rozpoznaje  sprawy  Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa biorąc pod uwagę spełnienie 
ich oczekiwań i stron zainteresowanych.

Aby  wzmocnić  wizerunek  Spółki  -  ZBM  jako  organizacji  bezstronnej,   działającej  jawnie  
i  z poszanowaniem  prawa   zobowiązujemy się  wdrożyć,  utrzymywać  i  ciągle  doskonalić  system  
antykorupcyjny oraz spełniać wymagania systemu.

W tym celu  zobowiązujemy się:
• Stosować  zasadę  „zero  tolerancji  dla  korupcji”  w   Zakładzie  Budynków  Miejskich  

w  Bytomiu,  przeciwdziałać  wszelkim  przejawom  korupcji  oraz  zwalczać  korupcję  prowadząc 
właściwe postępowania w przypadku zgłoszenia potencjalnej lub rzeczywistej korupcji;

• Wdrożyć  system  antykorupcyjny  w  oparciu  o  międzynarodowe  standardy  zarządzania  ISO 
37001:2016;

• Zapoznać z systemem antykorupcyjnym wszystkich pracowników, klientów, partnerów biznesowych 
Spółki oraz zobowiązać do przestrzegania zasad w nim zawartych i stale podnosić ich świadomość 
w zakresie wymagań tego systemu;

• Wdrażać  wszelkie możliwe środki nadzoru, które mają zapobiegać korupcji;

• Identyfikować stanowiska pracy, procesy i osoby szczególnie narażone na korupcję oraz wdrożyć 
system identyfikowania, szacowania i postępowania z ryzykiem korupcyjnym;

• Monitorować procesy pod kątem ryzyka wystąpienia w nich zagrożeń korupcyjnych i podejmowania 
w przypadku wystąpienia dużego ryzyka odpowiednich środków zaradczych;

• Zapewnić poszanowanie tajemnicy tożsamości osób zgłaszających korupcję wraz z zobowiązaniem 
do ochrony tych osób  i nie stosowania jakichkolwiek działań odwetowych wobec nich;

• Zapewnić właściwe, wolne od konfliktu interesów, relacje z partnerami biznesowymi, dostawcami 
z poszanowaniem wymagań systemu antykorupcyjnego;

• Powołać  Pełnomocnika  Systemu  Antykorupcyjnego,  który  w  zakresie  swoich  zadań  podlega 
wyłącznie  Prezesowi  Spółki  ZBM   i  jest  osobą,  która  nadzoruje  funkcjonowanie  systemu 
antykorupcyjnego;

• Przestrzegać wymagań Kodeksu Etyki   Zawodowej Zarządców Nieruchomości oraz Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami przyjętego do stosowania.

Zarząd  Spółki  deklaruje  i  zobowiązuje  się chronić  osoby  zgłaszające  potencjalne  lub  rzeczywiste 
przejawy  korupcji.  Osoba  zgłaszająca  nie  będzie  narażona  na  odwet,  dyskryminację  ani  działania  
dyscyplinujące  z  powodu  zgłoszenia.  Osoby,  które  będą  stosowały  wobec  osoby  zgłaszającej  takie  
działania  narażają  się  na  odpowiedzialność  dyscyplinarną,  która  będzie  egzekwowana  z  całą  
stanowczością.

Pracownicy Zakładu Budynków Miejskich Spółka z o.o.  w Bytomiu  zostali  zapoznani z niniejszą 
Polityką antykorupcyjną i  zobowiązali  się  do jej  realizacji   pod osobistym  nadzorem  Dyrektora 
Zakładu Budynków Miejskich Spółka z o.o.  -  Prezesa Zarządu.

Bytom, 31 sierpnia  2018r.


