GRUPA TVN
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

Scripps Networks Interactive i spółki z nią powiązane (określane dalej mianem „SNI” lub „Spółka”) nie tolerują
żadnych form przekupstwa ani korupcji. Niniejsza Polityka Antykorupcyjna (zwana dalej „Polityką”) ma
zastosowanie do wszystkich działań SNI na terenie wszystkich krajów, w których SNI prowadzi działalność.
W szczególności, zasady opisane w tej Polityce, mają również zastosowanie do TVN S.A. i jej spółek
zależnych (dalej „Grupa TVN”).
Pracownicy i współpracownicy SNI - w tym Grupy TVN - jak również ich pełnomocnicy i przedstawiciele
muszą stosować się do postanowień niniejszej Polityki. Polityka ta zawiera reguły wynikające z przepisów
obowiązującego prawa, także Kodeksu karnego oraz prawa podatkowego obowiązującego w Polsce,
a w szczególności amerykańską Ustawę o przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom korupcyjnym z 1977
roku (z późn. zm.), brytyjską Ustawę o przeciwdziałaniu łapownictwu z 2010 roku (z późn. zm.), singapurską
Ustawę o zapobieganiu korupcji (z późn. zm.), brazylijską Ustawę antykorupcyjną (określane dalej zbiorczo
mianem „Ustaw Antykorupcyjnych”).
Niniejsza Polityka ma zastosowanie do kontaktów z funkcjonariuszami publicznymi oraz do wszystkich
innych transakcji biznesowych bez względu na to, w jakim kraju się odbywają.
Kładziemy nacisk na rzetelność, szczerość i uczciwość we wszystkich aspektach naszej działalności
gospodarczej i oczekujemy tego samego od naszych partnerów biznesowych. Nie będziemy tolerować
żadnych prób wpływania w sposób niewłaściwy na nasz personel, klientów, funkcjonariuszy publicznych, ani
na jakiekolwiek inne osoby. Nie zamierzamy utrzymywać relacji biznesowych z tymi partnerami biznesowymi,
bądź usługodawcami, którzy nie będą stosowali się do zasad wskazanych w treści niniejszej Polityki.
Zabrania się dokonywania wszelkiego rodzaju drobnych gratyfikacji, czy też jakichkolwiek form przekupstwa
mających na celu przyspieszenie rozpatrywania rutynowych spraw przez instytucje rządowe i samorządowe.
W celu przeciwdziałania łapownictwu i korupcji stosujemy efektywne wewnętrzne procedury kontrolne,
mające zarówno charakter organizacyjny, jak i finansowy, które służą kontroli stosowanych przez nas praktyk
w obszarze rachunkowości i przechowywania dokumentów. Niektóre relacje z osobami trzecimi są
poddawane obowiązkowej kontroli i zatwierdzane w oparciu o stosowane przez nas procedury.
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