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Zgodnie z naszym Kodeksem 
postępowania w biznesie, CEVA 
wspiera wolność przedsiębiorczości i 
uczciwą konkurencję. Jako globalna 
firma zajmująca się zarządzaniem 
łańcuchem dostaw, CEVA odnosi 
sukcesy dzięki wolnemu rynkowi. 
Wiele krajów i jurysdykcji, gdzie Firma 
prowadzi działalność posiada przepisy 
antymonopolowe lub ochrony konkurencji 
mające na celu promowanie wolnego, 
energicznego i konkurencyjnego 
rynku korzystnego dla konsumentów i 
konkurencji. Organy nadzoru konkurencji 
posiadają prawo do nakładania bardzo 
wysokich kar na firmy, które naruszają 
zasady uczciwej konkurencji. Firmy
mogą być także pozywane o 
odszkodowania, w niektórych miejscach 
naruszenie zasad antymonopolowych 
może stanowić wykroczenie karne, 
a pracownikom grozić może kara 
pozbawienia wolności.

Z tych powodów polityką Firmy jest 
konkurowanie w sposób zgodny z prawem, 
uczciwy i etyczny oraz przestrzeganie w 
pełni wszystkich obowiązujących przepisów 
antymonopolowych i ochrony konkurencji. 
Będziemy zabiegać o klientów i prowadzić 
współpracę wyłącznie w oparciu o wartość, 
otwartą konkurencję oraz zapewniając 
klientom obsługę najwyższej jakości. 
Ponieważ „liczy się wrażenie”, każdy z nas 
powinien unikać wszelkich zachowań, 
które mogą wyglądać jakby naruszały 
Politykę i procedury antymonopolowe i 
ochrony konkurencji Firmy lub jakiekolwiek 
przepisy antymonopolowe bądź ochrony 
konkurencji. Niniejsza polityka oraz 
szkolenie antymonopolowe CEVA pokaże 
Wam jak tego dokonać.

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich 
pracowników CEVA na całym świecie i 
wszystkich spółek oraz osób pracujących na 
rzecz lub w imieniu CEVA.

Cel i zastosowanie
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Konkurenci
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Zachowanie wśród konkurentów
Przepisy antymonopolowe i 
ochrony konkurencji zabraniają 
określonych rodzajów umów i 
zachowań wśród konkurentów. 
Niniejsza część polityki nakreśla 
pewne główne zasady, o których 
należy pamiętać w kontaktach z 
konkurentami.

Zmowa z konkurentami (ustalanie cen, 
podział rynku i przydział klientów)

Najważniejszą rzeczą, jaką 
CEVA musi robić samodzielnie 
jest ustalanie cen. Klasycznym 
przykładem nielegalnych działań 
wśród konkurentów są formalne 
lub nieformalne umowy dotyczące 

„ustalania” lub „stabilizowania” 
cen – innymi słowy, uzgadnianie 
przez konkurentów cen, jakie będą 
naliczać zamiast ustalenia własnych, 
niezależnych cenników. Ustalanie 
cen eliminuje konkurencję i działa 
na szkodę klientów. Prawo ochrony 
konkurencji nie tylko zabrania 
ustalania cen, ale także zawierania 

przez konkurentów 
umów dotyczących 
warunków sprzedaży 
mających wpływ na 
ceny, takie jak rabaty, 
warunki kredytowe, 

terminy lub ogłoszenia zmian cen, 
zastosowanie wzorów lub skal 
cenowych oraz innych podobnych 
kwestii. 
Ustalamy zatem wszystkie ceny i 
obciążenia niezależnie, w oparciu o 
nasze własne analizy, informacje od 

klientów oraz informacje dostępne 
publicznie. Nie omawiamy cen, 
ofert, zysków, podziału klientów lub 
regionów, ani też innych warunków 
sprzedaży z konkurentami i nigdy 
nie dokonamy żadnych uzgodnień z 

konkurentami w tym zakresie, ani w 
sposób formalny, ani nieformalny. 

CELSTRONA GŁÓWNA KONKURENCI STOWARZYSZENIA 
ZAWODOWE
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Zachowanie wśród konkurentów
Nie wymienimy informacji 
na tematy wrażliwe, takie 
jak wynagrodzenia, prowizje, 
opłaty, obciążenia, oferty lub 
warunki itp., ani nie ustalamy 
z konkurentami ograniczenia 
wydolności ani podziału rynków 
bądź rodzaju działalności. 
Nie uzgodnimy ani nawet 
nie będziemy omawiać z 
konkurentami czy naliczać, 
przenieść bez narzutu czy 
podnieść jakiekolwiek dopłaty, 
podatki lub inne koszty, w 
tym te narzucone regulacjami 
rządowymi. (W pewnych 
okolicznościach dopuszczalne 
mogą być rozmowy z 
konkurentami jak spełnić 
wymogi techniczne nałożone 

przez regulacje rządowe – ale 
tylko jeżeli zostanie to najpierw 
zatwierdzone przez Dział 
Prawny). Wszyscy pracownicy 
powinni przestrzegać procesów 
ustalania cen i obciażeń Firmy 
określonych w Zasadach 
biznesowych CEVA.

CELSTRONA GŁÓWNA KONKURENCI STOWARZYSZENIA 
ZAWODOWE
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Pytania i odpowiedzi
 
Pytanie q 
Wprowadzony został nowy przepis obowiązujący dla naszej branży, który będzie wymagał wdrożenia procesu operacyjnego, 
nowej aplikacji systemowej i koordynacji z naszymi dostawcami (spedytorami), którego wymogi musimy spełnić. Wygeneruje to 
dodatkowe koszty, a Firma musi podjąć decyzję, czy przenieść je (lub nie) na naszych klientów poprzez ustalenie nowej dopłaty, 
a jeżeli tak zrobi, ustalić jej wysokość, czy wprowadzić ją jako opłatę bez narzutu czy z marżą wynoszącą „x”. W tej sytuacji 
niektórzy z naszych konkurentów zaczęli wymianę e-maili (otrzymałeś kopię), próbując ustalić co każdy z nich planuje zrobić i w 
jakiś sposób skoordynować swoje działania, aby uniknąć zaburzenia na rynku. Czy stanowi to naruszenie? Jak powinienem się 
zachować?

Odpowiedź q
Dzielenie się informacjami o ustalaniu cen wśród konkurentów stanowi naruszenie przepisów antymonopolowych i ochrony konkurencji. 
CEVA ma ustalać swoje ceny, w tym wszystkie obowiązujące opłaty i dopłaty, jednostronnie, w oparciu o własną strukturę kosztów oraz 
własne decyzje, czy przenieść wszelkie dodatkowe koszty. Odpowiednim działaniem będzie kontakt z Działem Zgodności i Etyki, aby 
uzyskać poradę jak odpowiadać na takie e-maile i podjęcie decyzji dotyczących nowej dopłaty zgodnie z Zasadami biznesowymi CEVA 
(7.2).

CELSTRONA GŁÓWNA KONKURENCI STOWARZYSZENIA 
ZAWODOWE



6 Globalna polityka i procedury dotyczące przepisów antymonopolowych i ochrony konkurencji
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Dla każdej firmy kluczowa 
jest zdolność do pozyskania 
informacji o konkurencji, 
aby podejmować decyzje 
o strategii i zapewnić, 
że jesteśmy na rynku 
konkurencyjni. Jednak możemy 
to robić tylko w sposób zgodny 
z zasadami. Zgodnie z polityką 
CEVA niedopuszczalne jest 
wysyłanie ani otrzymywanie 
informacji o cenach, ofertach 
lub cennikach, bądź też innych 
informacji poufnych do lub od 

konkurenta, bezpośrednio lub 
pośrednio, w formie pisemnej 
lub ustnej.

Informacje dotyczące cen 
i dopłat konkurencji lub 
inne informacje dotyczące 
konkurentów powinny być 
uzyskiwane wyłącznie: (A) ze 
źródeł publicznie dostępnych 
oraz (B) od klientów w 
określonych sytuacjach, a 
nigdy w rozmowie lub innej 
komunikacji z konkurentami. 

Na przykład, można korzystać 
ze wszystkich publicznie 
dostępnych materiałów 
(badania branżowe, prasa 
branżowa, publikacje rynkowe, 
reklamy konkurentów itp.). 
(CEVA nie może brać udziału 
w żadnych takich badaniach 
ani dostarczać danych do 
takich badań bez uprzedniej 

zgody Działu Prawnego). Klient 
może podać tego rodzaju 
informacje we własnym 
interesie, na przykład, aby zbić 
cenę (ale my nie możemy sami 
o takie informacje poprosić 
ani wykorzystać klienta, 
aby podał takie informacje 
konkurentowi).

Pozyskiwanie 
informacji  (zbieranie 
informacji o konkurencji) 

CELSTRONA GŁÓWNA KONKURENCI STOWARZYSZENIA 
ZAWODOWE
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Konkurenci
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W każdym przypadku 
otrzymanie informacji 
o konkurencji, nawet 
przypadkowo, jest bardzo 
delikatną kwestią i może 
stanowić naruszenie. 
W takim przypadku należy 
skontaktować się z Działem 
Zgodności i Etyki, aby uzyskać 
instrukcje postępowania. 
W okolicznościach, gdzie 
konkurent jest także 
klientem lub dostawcą Firmy, 
konieczne jest omówienie lub 
uzgodnienie cen naliczanych 
wobec Firmy lub przez Firmę w 
zakresie danej relacji. Jednak 
wymiana i wykorzystanie 
tych informacji muszą 

być ograniczone ściśle do 
tego, co jest niezbędne dla 
danej relacji, a wykroczenie 
poza konieczny zakres jest 
niedozwolone.

CELSTRONA GŁÓWNA KONKURENCI STOWARZYSZENIA 
ZAWODOWE
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Konkurenci
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Pytania i odpowiedzi
 
Pytanie q 
Jeden z Twoich współpracowników pracował wcześniej u jednego z naszych konkurentów. Pewnego dnia otrzymujesz e-mail 
zawierający dokument pochodzący od tego konkurenta. Twój współpracownik pisze w e-mailu, że wziął ten dokument od 
konkurenta, kiedy odchodził i że dokument ten może zawierać wartościowe informacje o projekcie, nad którym aktualnie 
pracujesz. Czy możesz wykorzystać takie informacje?

Odpowiedź q
Nie, informacje te nie powinny były zostać przyniesione do naszej firmy. Nie możesz wykorzystać takich informacji i niezwłocznie musisz 
zawiadomić Dział Zgodności i Etyki, aby informacje te mogły zostać objęte kwarantanną i abyśmy mogli zapewnić, że podjęta decyzja 
będzie właściwa i nie skażona niewłaściwymi informacjami.

CELSTRONA GŁÓWNA KONKURENCI STOWARZYSZENIA 
ZAWODOWE
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Zmowa przetargowa
Inną rzeczą, której przepisy 
antymonopolowe zabraniają konkurentom 
są zmowy przetargowe. Zmowa 
przetargowa jest procederem, w którym 
konkurenci współpracują w składaniu 
ofert zamawiającemu, bez wiedzy i 
zgody zamawiającego, aby pozyskać 
zamówienie na towary lub usługi po 
ustalonej wcześniej cenie lub ustalić 
minimalny poziom ceny, poniżej którego 
żaden z „konkurentów” nie złoży oferty, 
także ktokolwiek wygra przetarg zarobi 
na nim więcej. Zmowy przetargowe 
przeciwdziałają konkurencji, ponieważ 
ustalona cena będzie nieadekwatnie 
wysoka.

Istnieją różne rodzaje zmowy 

przetargowej, ale 
główne typy, które 
pojawiają się w naszej 
branży polegają 

na ograniczaniu ofert oraz składaniu 
ofert kurtuazyjnych. Składanie ofert 
kurtuazyjnych polega na tym, że 
„konkurenci” składają oferty, które 
zamawiający na pewno odrzuci, ponieważ 
cena jest zbyt wysoka lub warunki 
są niemożliwe do zaakceptowania, 
aby stworzyć pozory prawidłowego 
przetargu, jednocześnie zapewniając 
ustalonemu „konkurentowi” wygranie 
przetargu. W innym rodzaju zmowy 
konkurenci uzgadniają, że każda złożona 
oferta będzie zawierała cenę nie niższą 
niż określone minimum, także mogą 
konkurować w innych aspektach oferty 
i firma, która otrzyma zamówienie zarobi 
na nim więcej.

W CEVA wszystkie formy zmowy 

przetargowej są zabronione. Kiedy 
konkurenci dokonują zmowy przetargowej, 
hamują konkurencyjność, tak jak kiedy 
ustalają ceny. Składanie ofert na wspólne 
lub połączone usługi wraz z konkurentem 
jest dozwolone, jeżeli jest to dokonywane 
na prośbę klienta oraz za wiedzą i zgodą 
klienta. Jednak i w takim przypadku 
wymiana i wykorzystanie tych informacji 
także muszą być ograniczone ściśle do 
tego, co jest niezbędne dla danej relacji i 
nie mogą wykraczać poza ten zakres. 

CELSTRONA GŁÓWNA KONKURENCI STOWARZYSZENIA 
ZAWODOWE
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Konkurenci
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Pytania i odpowiedzi
 
Pytanie q 
Jeden z naszych globalnych klientów zaprosił CEVA do udziału w przetargu. Warunki zamówienia są prawie niemożliwe 
do spełnienia. Czy możemy porozmawiać z konkurentami i uzgodnić, że nikt nie weźmie udziału w przetargu, aby zmusić 
zamawiającego do zmiany warunków zamówienia lub uzgodnić pewne wartości minimalne, które pozwolą nam uzyskać 
odpowiedni zysk?

Odpowiedź q
Nie. CEVA może jednostronnie podjąć decyzję, aby nie brać udziału w przetargu w oparciu o własne analizy wartości lub korzyści udziału. 
Jednak wszelkie uzgodnienia z konkurentami o nie wzięciu udziału byłyby uważane za zmowę przetargową, a wszelkie rozmowy na temat 
przetargu byłyby uznane za naruszenie niniejszej polityki oraz przepisów antymonopolowych i ochrony konkurencji.

CELSTRONA GŁÓWNA KONKURENCI STOWARZYSZENIA 
ZAWODOWE
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Konkurenci
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Przepisy antymonopolowe i 
ochrony konkurencji zabraniają 
wszelkich porozumień, 
planów lub uzgodnień wśród 
konkurentów, aby bojkotować 
lub odmówić współpracy 
handlowej ze stroną trzecią 
(bądź dokonywania dostaw 
na jej rzecz). Na przykład, 
konkurenci nie mogą 
uzgodnić, że odetną klienta, 
zadecydować, aby nie korzystać 
z usług dostawcy, zmienić 
warunków kredytowych 
strony trzeciej, ani uzgodnić z 
konkurentami innego aspektu 
współpracy handlowej ze 
stronami trzecimi. Konkurenci 

mogą dowolnie podejmować 
takie decyzje samodzielnie – 
nigdy razem. 

Bojkot lub odmowa współpracy handlowej ze stroną trzecią
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Pytania i odpowiedzi
 
Pytanie q 
Znajomy pracujący dla konkurenta dzwoni narzekając na określonego wspólnego klienta. Klient ten stara się narzucić 
niekorzystne warunki płatności, zredukować ograniczenie odpowiedzialności oraz wprowadzić inne warunki, które Twój znajomy 
uważa za nieuzasadnione. Ty rzeczywiście masz takie samo zdanie o tych warunkach. Twój znajomy sugeruje, że sensowne 
będzie, jeżeli obie strony odmówią współpracy z tym klientem przez jakiś czas, aby zmusić go do zmiany warunków na bardziej 
rozsądne. Czy jest to dozwolone?

Odpowiedź q
Nie. Jeżeli CEVA nie może przyjąć określonych warunków w umowie, to CEVA podejmuje decyzję, samodzielnie, czy współpracować z 
danym klientem. Ta sama zasada ma zastosowanie we współpracy z dostawcami. W szerszej perspektywie, nie należy nigdy omawiać 
cen lub warunków handlowych klienta z konkurencją (poza drobnymi wyjątkami omówionymi w dalszej części niniejszej polityki).

CELSTRONA GŁÓWNA KONKURENCI STOWARZYSZENIA 
ZAWODOWE
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Konkurenci mogą współpracować w ramach 
określonych przedsięwzięć wspólnych oraz umów 
podwykonawstwa, które mają zasadne, zgodne 
z prawem cele. W pewnych sytuacjach, układy 
takie mogą wspierać konkurencyjność i przynosić 
korzyść klientom. Jednak ponieważ wspólne 
przedsięwzięcia wymagają współpracy firm 
konkurencyjnych, tworzą wątpliwości związane 
z tworzeniem monopolu i przed zawarciem tego 
rodzaju umowy należy skonsultować się z Działem 
Prawnym. 

Wspólne przedsięwzięcia/ 
podwykonawstwo z 
konkurentami
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DOKUMENTY 
REFERENCYJNE

KLUCZOWE 
ZASADYZGŁASZANIE

Pytania i odpowiedzi
 
Pytanie q 
CEVA musi zapewniać usługi door to door na rzecz klientów na całym świecie. W niektórych krajach nie posiadamy floty 
samochodów ciężarowych do wykonania końcowej dostawy do magazynu klienta. Aby wykonać wymaganą usługę, musimy 
zlecić podwykonawstwo małej, lokalnej firmie spedycyjnej, a żeby ją wybrać musimy uzyskać wyceny usługi od kilku różnych 
dostawców. Czy jest to dozwolone?

Odpowiedź q
Nawet jeżeli spedytor jest małą firmą i działa lokalnie, może być naszym konkurentem. Zawieranie umów podwykonawstwa z 
konkurentami jest dopuszczalne, kiedy istnieje zasadny cel biznesowy, który w tym przypadku polega na tym, że nie posiadamy 
samochodów ciężarowych w danym kraju, a musimy wykonać usługi, aby spełnić potrzeby klienta. Stanowi to wyjątek od zasady 
nieomawiania cen z konkurentami. W takich przypadkach CEVA może omawiać ceny z podwykonawcą, jeżeli cena dotyczy określonej 
usługi przewidzianej umową i nie jest wykorzystywana do celów innych niż usługi podwykonawstwa.

CELSTRONA GŁÓWNA KONKURENCI STOWARZYSZENIA 
ZAWODOWE
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Stowarzyszenia zawodowe

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys

CELSTRONA GŁÓWNA KONKURENCI STOWARZYSZENIA 
ZAWODOWE KLIENCI DZIAŁANIA 

JEDNOSTRONNE
DOKUMENTY 

REFERENCYJNE
KLUCZOWE 

ZASADYZGŁASZANIE

Stowarzyszenie zawodowe jest grupą 
osób lub firm (czasami obejmującą 
konkurentów), którzy zbierają się, 
aby omawiać tematy związane 
z działalnością. Stowarzyszenia 
zawodowe oraz inne grupy branżowe 
mogą służyć słusznym celom. Jednak 
członkowstwo lub udział Firmy w takich 
stowarzyszeniach może stwarzać 
szczególne wątpliwości, ponieważ często 
obejmuje spotkania oraz inne działania 
grupowe wśród konkurentów, gdzie 
pojawiać się mogą kwestie o wrażliwym 
charakterze. Wrażliwe kwestie obejmują 
na przykład:

Stowarzyszenia zawodowe związane z 
naszą podstawową działalnością (taką 
jak stowarzyszenia firm zajmujących się 
spedycją, logistyką, pośrednictwem celnym 
lub łańcuchem dostaw bądź innych, gdzie 
kontakt z konkurentami jest najbardziej 
prawdopodobny) muszą przejść nasz proces 
akceptacji stowarzyszenia zawodowego, 
jak zostało określone w  Wytycznych 
dotyczących stowarzyszeń zawodowych. 

Pracownicy nie mogą wstępować do ani 
brać udziału w czynnościach stowarzyszenia 
zawodowego, jeżeli nie uzyskali zgody 
wymaganej w ramach procesu akceptacji 

stowarzyszeń zawodowych 
CEVA. Biorąc udział w 
stowarzyszeniach zawodowych 
należy zawsze przestrzegać 
Wytycznych dotyczących 
stowarzyszeń zawodowych 
i dokładać starań, aby nie 
naruszyć naszych zobowiązań 
antymonopolowych.

o ceny, dopłaty, prowizje, wynagrodzenia 
i inne opłaty,

o terminy lub wysokość wprowadzanych 
cen lub zmian w cenach,

o koszty lub zyski,
o warunki płatności,
o metody, zasady, plany (faktyczne 

bądź potencjalne) lub strategie 
ustalania cen, chyba że zostały 
zatwierdzone w drodze procesu 
akceptacji stowarzyszenia 
zawodowego określonego w naszych 
Wytycznych dotyczących stowarzyszeń 
zawodowych, 

o oferty przetargowe..

STRONA GŁÓWNA

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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Stowarzyszenia zawodowe

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Pytanie q 
Zrealizowana została procedura wymagana Wytycznymi dotyczącymi stowarzyszeń zawodowych i wydana została zgoda, abyś 
uczestniczył w krajowym stowarzyszeniu spedytorów. Odbywa się spotkanie globalne stowarzyszenia spedytorów i zostałeś 
zaproszony do udziału oraz przeprowadzenia prezentacji podczas tego dorocznego spotkania globalnego. Czy możesz wziąć w 
nim udział bez dalszych wątpliwości/czynności? 

Odpowiedź q
Pomimo zrealizowania pierwszego kroku, czyli otrzymania zgody na członkowstwo/udział w stowarzyszeniu zawodowym, co zezwala 
na udział w tym spotkaniu, samo w sobie nie wyklucza to zagrożenia naruszeń antymonopolowych. Należy wcześniej uzyskać program 
spotkania i sprawdzić, czy treść nie zawiera potencjalnie wrażliwych tematów sprzecznych z przepisami antymonopolowymi. W 
przypadku braku pewności, że żaden z tematów nie stanowi ryzyka, należy przesłać program do Działu Zgodności i Etyki, aby uzyskać 
odpowiednią poradę. Nawet jeżeli w programie pojawią się problematyczne tematy, Zespół ds. Zgodności i Etyki może udzielić pomocy w 
wynegocjowaniu ze stowarzyszeniem zawodowym usunięcia ich z programu, aby umożliwić Twój udział.

Pytania i odpowiedzi

STRONA GŁÓWNA

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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Klienci i dostawcy

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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DOKUMENTY 
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ZASADYZGŁASZANIE

Ogólnie rzecz biorąc, Firma może swobodnie prowadzić współpracę handlową lub jej nie prowadzić 
z dowolną stroną i może dowolnie wybierać klientów, dostawców i podwykonawców. CEVA powinna 

podejmować takie decyzje niezależnie i nie powinny one wynikać z umów lub porozumień z 
konkurentem.

Inadvertent receipt of information

W wielu przypadkach wolno nam używać informacji, które podają nam klienci 
lub dostawcy. Jednak jeżeli otrzymujemy informacje od klienta, dostawcy lub 
podwykonawcy przypadkowo, należy zachować ostrożność w wykorzystaniu tych 
informacji.

Ponadto dostawcy i podwykonawcy nie mogą być wykorzystywani jako pośrednicy w 
uzyskiwaniu informacji wrażliwych od lub na temat konkurentów.

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Klienci i dostawcy
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Pytania i odpowiedzi
 
Pytanie q 
Dostawca przypadkowo przekazał Ci informacje na temat cennika konkurenta. Wiadomość e-mail była przeznaczona dla 
konkurenta, ale zostałeś dodany do adresatów przez pomyłkę. Czy można wykorzystać takie informacje?

Odpowiedź q
Otrzymanie takiego e-maila nie stanowi naruszenia, jednak niewłaściwe postępowanie może być naruszeniem. Problemem może być 
usunięcie e-maila, przesłanie go innej osobie lub wykorzystanie informacji bez wiedzy innych. W takich przypadkach należy skontaktować 
się z Działem Zgodności i Etyki, aby uzyskać odpowiednie wskazówki.

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys



19 Globalna polityka i procedury dotyczące przepisów antymonopolowych i ochrony konkurencji

Klienci i dostawcy
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Sprzedaż wiązana
Sprzedaż wiązana jest praktyką wymagania, 
aby klient zakupił jeden produkt lub usługę, 
aby uzyskać inny produkt i usługę, której klient 
faktycznie potrzebuje. Nie powinno się wymagać 
od klienta zakupu produktów lub usług, którymi 
nie są zainteresowani, jako warunek umożliwienia 
zakupu tego, czego rzeczywiście chce.

Ogólny zakaz sprzedaży wiązanej nie dotyczy 
zasadnych starań sprzedaży kilku produktów 
lub kilku usług w pakiecie, pod warunkiem, że 
sprzedawca jest gotowy sprzedać każde z tych 
produktów lub usług oddzielnie po realistycznych 
cenach, gdzie oferowanie oddzielnych produktów 
lub usług jest wykonalne z ekonomicznego 
(lub innego) punktu widzenia. Na przykład 
dopuszczalne jest połączenie w pakiet kilku usług i 
ich sprzedaż po niższej cenie całkowitej, aby skłonić 
klienta do zakupienia większej ilości, ale nie można 
wymagać, aby klient zakupił jedną usługę, żeby 
mógł też kupić inną.

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Klienci i dostawcy
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Pytania i odpowiedzi
 
Pytanie q 
Potencjalny klient jest zainteresowany zakupieniem usług spedycyjnych. Czy wolno zaoferować usługi spedycyjne, ale tylko 
jeżeli klient zakupi je w połączeniu z usługami pośrednictwa celnego?

Odpowiedź q
Nie. Jest to dozwolone, tylko jeżeli mógłbyś sprzedać też te usługi oddzielnie. Nie można tych usług „powiązać” i wymagać, aby klient 
zakupił obie zamiast każdej oddzielnie.

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Klienci i dostawcy
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Porozumienie o wzajemności
Porozumienie o wzajemności to praktyka, gdzie kupujący zgadza 
się na zakupienie towarów od sprzedającego pod warunkiem, że 
sprzedający w zamian zakupi towary od kupującego lub firmy 
powiązanej z kupującym. Przepisy antymonopolowe generalnie 
zakazują tego rodzaju porozumień, ponieważ hamują one 
konkurencyjność przez sztuczne wymuszenie zakupu, którego jedna 
ze stron inaczej by nie dokonała. Przykładem w przypadku CEVA 
może być firma komputerowa, na rzecz której CEVA zapewnia 
usługi logistyczne, a także od której zakupuje komputery. Te dwa 
aspekty tego stosunku powinny być oddzielone. Wykonywanie 
usług logistycznych i zakup komputerów powinny stanowić 
niezależne decyzje i kwestie.

Wszystkie decyzje dotyczące zakupów powinny być podejmowane 
wyłącznie na podstawie czynników takich jak cena, jakość, warunki 
sprzedaży i rzetelność dostawcy – nie układu, gdzie dokonujemy 
zakupu, aby otrzymać zlecenie. Firma nie powinna brać pod uwagę 
innych czynników. 

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Klienci i dostawcy
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Pytania i odpowiedzi
 
Pytanie q 
Czy mogę dokonać zakupu usługi/produktu od jednego z naszych ważnych klientów w nadziei, że klient ten zakupi dodatkowe 
usługi od CEVA?

Odpowiedź q
Klient w tym przykładzie jest dostawcą Firmy. Wybór dostawcy Firmy musi być zgodny z zasadami polityki zakupów Firmy oraz 
procesem zakupu opartym na jakości, obsłudze i cenie. Jeżeli po dokonaniu analizy ustalimy, że dany ważny klient jest także dostawcą 
posiadającym najlepszą ofertę, możemy zakupić od niego usługi. Jednakże nie możemy zawrzeć z nim umowy dotyczącej uzyskania 
czegokolwiek w zamian za nasze zamówienie.

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Klienci i dostawcy
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Vittorio Aronica has been appointed Senior Vice President 
of IS&S for the Americas Region.  Vittorio is a deeply 
experienced information technology professional who most 
recently served as SVP of IS&S for CEVA’s SEMEA Region in 
Milan, Italy.  He joined CEVA in 2007.  

Vittorio has almost 30 years of experience in information 
technology and is known for the innovation and 
entrepreneurial spirit he brings to the function.  He 
is particularly passionate about Business Process 
Transformation and was recently awarded Best Innovation 
Project by SMAU Italy and the Politecnico of Milan for the 
region’s new TMS and Control Tower operational center.

Prior to CEVA, Vittorio was Sales and Marketing Operations 
Manager for T-Systems Italia SpA – Deutsche Telekom, 
where he had responsibility for commercial operational 
management including sales target assignment, pipeline 
management, quarterly and annual sales forecasts and 
management of the Corporate CRM (Siebel on Demand).  
Other professional experience includes senior roles at 
Commerce One Srl, INTESA SpA (a joint venture between IBM 

Italia and Fiat), Xerox Corp., and Ing. Camillo Olivetti SpA. 

Vittorio is based in Houston and began his new role in 
January.   

Umowy zapewniające 
wyłączność obejmują praktykę 
ograniczenia zdolności klientów 
lub dostawców do prowadzenia 
interesów z konkurentami 
bez uzasadnionego celu. 
Uzasadnionym celem może 
być na przykład dokonanie 
istotnej wstępnej inwestycji. 
Jeżeli konieczne jest dokonanie 
istotnej wstępnej inwestycji, 
można w zamian wymagać 
wyłączności. W pewnych 
okolicznościach, umowy 
zapewniające wyłączność są 
dozwolone, jednak najpierw 
należy skonsultować się z 
Działem Zgodności i Etyki. Dział 
Zgodności i Etyki może udzielić 
porad w tym zakresie.

Umowy zapewniające wyłączność

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Klienci i dostawcy
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Pytania i odpowiedzi
 
Pytanie q 
Jeden z naszych głównych klientów usług logistycznych prosi Firmę o prowadzenie magazynowania szczepionek w dodatku 
do standardowych usług magazynowania. Aby spełnić prośbę klienta, Firma musi wprowadzić system kontroli temperatury 
w magazynie, dodatkowy personel do obsługi tych produktów i może potrzebować pozwolenia urzędu miasta na ich 
magazynowanie. Jeżeli umowa zapewniająca wyłączność stanowi naruszenie przepisów antymonopolowych i ochrony 
konkurencji, jak Firma może chronić zwrot z inwestycji (Return On Investment, ROI)?

Odpowiedź q
Ponieważ Firma musi najpierw dokonać inwestycji, aby spełnić wymogi klienta, w pełni uzasadnione jest ujęcie w umowie z klientem 
klauzuli, która wymaga, aby przez okres obowiązywania umowy klient zobowiązał się do powierzenia Firmie magazynowania swoich 
szczepionek na wyłączność.

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Przepisy antymonopolowe generalnie 
zakazują zachowań monopolistycznych, 
na przykład generalnie zabraniają firmom 
podejmowania prób uzyskania monopolu 
na określonym rynku lub nadużywania 
dominującej pozycji na rynku. Rodzajem 
zachowania monopolistycznego jest 
drapieżna polityka cenowa, gdzie firma 
sprzedaje produkt lub usługę po bezprawnie 
niskiej cenie (zazwyczaj poniżej kosztów przez 
określony okres), z zamiarem wyeliminowania 
konkurentów z rynku lub stworzenia bariery 
dla potencjalnych nowych konkurentów. 
Jeżeli konkurenci lub potencjalni konkurenci 
nie są w stanie utrzymać równych lub 
niższych cen bez strat finansowych, 
zamykają działalność lub nie decydują się 
na rozpoczęcie działalności. „Drapieżnik” ma 
wtedy mniej konkurentów i może działać na 

zasadzie monopolu. Polityka CEVA zabrania 
drapieżnej polityki cenowej oraz innych 
niewłaściwych zachowań monopolistycznych.

Działania jednostronne

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys
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Drapieżna polityka cenowa

CELSTRONA GŁÓWNA
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Działania jednostronne
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Pytania i odpowiedzi
 
Pytanie q 
Podejmujesz decyzję, że zaoferujesz cenę poniżej kosztów przez kolejne sześć miesięcy, aby wyeliminować konkurentów z danego 
rynku w najbliższym okresie i tym samym ograniczyć konkurencję długoterminowo. Czy jest to dozwolone?

Odpowiedź q
Stanowi to „agresywną politykę cenową”. Jeżeli posiadasz dominującą pozycję na rynku, stanowiłoby to naruszenie przepisów o ochronie 
konkurencji. Odpowiednio, Firma nie może stosować drapieżnej polityki cenowej ani innych praktyk, strategii lub taktyk, które mogą 
być interpretowane jako praktyki mające na celu zaszkodzenie lub wykluczenie konkurencji lub konkurentów. Należy skonsultować się z 
Działem Zgodności i Etyki przed wdrożeniem wszelkich takich praktyk, strategii lub taktyk.

CELSTRONA GŁÓWNA
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Zgłaszanie

Zgłaszanie
Niektóre kwestie antymonopolowe mogą być subtelne, skomplikowane lub 
niejasne. Jeżeli nie jesteś czegoś pewny, zapytaj! W przypadku wątpliwości 
należy zwrócić się o pomoc do Działu Zgodności i Etyki przed podjęciem 
decyzji. A jeżeli konkurent postawi Cię nagle w niezręcznej sytuacji (na 
przykład rozpoczynając rozmowę na temat, który według Ciebie może być 
niedozwolony), w sposób uprzejmy, ale zdecydowanie i natychmiast przerwij 
rozmowę i zwróć się o pomoc do Zespołu ds. Zgodności i Etyki.

W przypadku naruszeń lub podejrzeń naruszeń niniejszej polityki lub 
przepisów antymonopolowych i ochrony konkurencji, pracownicy muszą 
zgłosić daną sytuację przez dowolny z dostępnych kanałów: przełożonego, 
Dział Zgodności i Etyki, Dział Prawny, infolinię ds. zgodności – niezależnie, z 
kim musisz się skontaktować, aby zapewnić, że problem zostanie rozwiązany.

CELSTRONA GŁÓWNA KONKURENCI STOWARZYSZENIA 
ZAWODOWE
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Kluczowe zasady

Kluczowe zasady do zapamiętania!
Konkurenci

• Zakaz ustalania cen

• Zakaz omawiania wrażliwych tematów (cen, opłat, dopłat, kosztów itp.)

• Zakaz zmów przetargowych

• Zakaz dzielenia rynku lub przydzielania klientów

• Zakaz wykluczania konkurentów z rynku

• Zakaz wykorzystywania pośrednika, aby uzyskać informacje o konkurencji

Stowarzyszenia zawodowe 

• Zakaz udziału bez zgody wydanej w ramach procesu akceptacji stowarzyszeń 

zawodowych, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi stowarzyszeń zawodowych.

• Podczas udziału, należy przestrzegać wszystkich zasad antymonopolowych. 
e. In all other circumstances, this kind of behavior could be a violatio

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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Kluczowe zasady

Kluczowe zasady do zapamiętania!
Klienci i dostawcy

• Jeżeli przypadkowo otrzymasz informacje wrażliwe związane z konkurencją, należy najpierw zadzwonić do Działu Zgodności i 

Etyki.

• Bez zgody Działu Zgodności i Etyki:

- Zakaz sprzedaży wiązanej

- Zakaz porozumień o wzajemności

- Zakaz umów zapewniających wyłączność

Zgłaszanie

• Jeżeli podejrzewasz naruszenie zasad ochrony konkurencji lub nie jesteś pewien jak postąpić, skontaktuj się z:

- Bezpośrednim przełożonym

- Regionalnym kierownikiem ds. zgodności

- Działem Prawnym

- Działem Zgodności i Etyki

- Infolinią ds. Zgodności
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u Polityka antykorupcyjna
u Kodeks postępowania w biznesie
u Zobowiązania w zakresie zgodności
u Infolinia ds. Zgodności
u Polityka prywatności
u Proces wprowadzania nowych dopłat i zmian dopłat
u Proces należytej staranności w odniesieniu do stron trzecich
u Polityka oraz podręczniki dotyczące handlu i eksportu
u Wytyczne dotyczące stowarzyszeń zawodowych

CELSTRONA GŁÓWNA KONKURENCI STOWARZYSZENIA 
ZAWODOWE
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