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Dawanie i
otrzymywanie
prezentów w
Êrodowisku
zawodowym

Definicja UTC „prezentu w Êrodowisku zawodowym”
„Prezent w Êrodowisku zawodowym” jest to dowolna rzecz
wartoÊciowa wr´czona w ramach stosunków zawodowych,
gdy osoba przyjmujàca nie p∏aci za nià ceny rynkowej. Prezent
mo˝e mieç dowolnà postaç. Na przyk∏ad: posi∏ek, bilety do
teatru lub na imprez´ sportowà, wycieczka po obni˝onej cenie
lub ca∏kowicie op∏acona, przedmioty promocyjne czy op∏aty
za gr´ w golfa – aby wymieniç tylko kilka – mogà zostaç
uznane za prezenty zawodowe.

Kiedy mo˝na daç lub przyjàç prezent?
Wsz´dzie na Êwiecie, gdzie UTC prowadzi dzia∏alnoÊç, panujà
powszechnie przyj´te obyczaje dotyczàce wymiany prezentów
w Êrodowisku zawodowym – zarówno jeÊli chodzi o ich
rodzaj i wartoÊç, jak te˝ ze wzgl´du na sposób lub protokó∏ ich
wymiany.
Zasada UTC ogólnie zezwala na dawanie (oraz przyjmowanie)
prezentów zawodowych w ramach zwyczajowej wymiany
grzecznoÊci, jeÊli majà niewielkà wartoÊç i nie zdarza si´
to zbyt cz´sto. Jest to elastyczna norma, której intencjà
jest uj´cie szerokiego zakresu okolicznoÊci wsz´dzie na
Êwiecie. Jednak˝e poj´cia, na których si´ ta norma opiera
(„zwyczajowa”, „grzecznoÊci”, „niewielka wartoÊç”, „niezbyt
cz´sto”) muszà byç interpretowane na tle norm obiektywnych.
Ka˝de z tych poj´ç zawiera w sobie ograniczenie – prezenty
zawodowe muszà stanowiç rzadkie oznaki powa˝ania.

Prezent w sytuacji s∏u˝bowej jest niedozwolony w ka˝dym
przypadku, je˝eli:
• zakazuje tego ustawa lub przepis administracyjny,
• zakazujà tego surowsze zasady UTC odnoszàce si´ do
stosunków handlowych z pracownikami w∏adz USA (patrz
Zasada UTC w sprawie etyki zawodowej i post´powania w
zakresie kontraktów z w∏adzami Stanów Zjednoczonych)
jak te˝ odnoszàce si´ do pracowników UTC zatrudnionych
w zaopatrzeniu i przy pokrewnych funkcjach,
• zakazujà tego znane zasady pracodawcy zamierzonego
odbiorcy
lub
• prezent ma na celu wywarcie niew∏aÊciwego wp∏ywu czy
te˝ stwarza pozór wywierania takiego wp∏ywu na odbiorc´.

Zg∏aszanie prezentów zawodowych

Prezenty dla cz∏onków rodziny

Pracownik zamierzajàcy wr´czyç prezent zawodowy musi
to zg∏osiç swojemu zwierzchnikowi niezale˝nie od tego, czy
domaga si´ zwrotu kosztów od UTC. Je˝eli koszt podlega
zwrotowi, musi zostaç w ca∏oÊci wykazany w z∏o˝onym
rozliczeniu wraz z nazwiskiem i funkcjà odbiorcy. Za
zapewnienie Êcis∏ego przestrzegania zasad UTC w sprawie
prezentów w Êrodowisku zawodowym odpowiedzialni sà
zwierzchnicy.

UTC traktuje prezent dla wspó∏ma∏˝onka lub innego cz∏onka
rodziny jako prezent zawodowy, je˝eli jest on motywowany
przez lub ma zwiàzek ze stosunkami zawodowymi. Takie
prezenty podlegajà takim samym zasadom UTC, jak inne
prezenty zawodowe. Odnosi si´ to zarówno do prezentów
dawanych, jak i przyjmowanych.

Pracownik, który otrzyma∏ prezent, musi go zg∏osiç
zwierzchnikowi, za wyjàtkiem:
• posi∏ków i napojów skonsumowanych podczas imprezy
s∏u˝bowej,
• rozrywek (np. biletów na imprezy sportowe czy do
teatru wartoÊci mniejszej ni˝ 100 USD) podczas podró˝y
s∏u˝bowej
lub
• prezentów o wartoÊci detalicznej do 50 USD.
Granica 50 USD b´dzie rozliczana dla ka˝dej osoby
oddzielnie lecz wartoÊç ka˝dej imprezy b´dzie rozliczana
∏àcznie dla ka˝dej osoby. Na przyk∏ad koktajle, kolacja i teatr
tego samego wieczoru uznane b´dà za jednà imprez´.

Ograniczenia UTC dotyczàce przyjmowania prezentów

Jakie prezenty sà dopuszczalne?

Niezale˝nie od tych ograniczeƒ, do pracowników majàcych
bezpoÊrednio do czynienia z zaopatrzeniem odnoszà
si´ dodatkowe obostrzenia. Obejmuje to pracowników
pracujàcych w dziale zaopatrzenia, jak te˝ innych
wyznaczonych przez jednostk´ gospodarczà, jeÊli ci
pracownicy mogà byç ∏atwo zidentyfikowani. Poj´cie
„innych wyznaczonych” obejmuje np. pracowników
b´dàcych przedstawicielami zapewnienia jakoÊci u dostawcy,
pracowników odpowiedzialnych za wybór êróde∏ zaopatrzenia
czy pracowników upowa˝nionych do dokonywania zakupów
bezpoÊrednio u dostawców. Tacy pracownicy mogà
przyjmowaç tylko (a) napoje, przekàski i posi∏ki dawane
podczas zebraƒ zawodowych odbywajàcych si´ w siedzibie
dostawcy, (b) posi∏ki podczas spotkaƒ w podró˝y s∏u˝bowej,
(c) przedmioty promocyjne czy reklamowe o naprawd´ nik∏ej
wartoÊci, takie jak czapki bejsbolowe czy notatniki oraz
(d) wszelkie inne prezenty lub rzeczy wartoÊciowe jeÊli
zostanà zg∏oszone i zatwierdzone na piÊmie przez Dyrektora
ds. Praktyk Zawodowych i Przestrzegania Przepisów
jednostki operacyjnej lub przez Wiceprezesa UTC ds. Praktyk
Zawodowych.

StosownoÊç prezentu zale˝y w znacznej mierze od jego
charakteru. Ogólnie, nie powinno byç problemów z
posi∏kami czy napojami skonsumowanymi podczas imprezy
s∏u˝bowej, jak te˝ nie powinno byç k∏opotów ze spontanicznie
ofiarowanymi prezentami o charakterze promocyjnym, takimi
jak d∏ugopisy, kalendarze itp., oznakowanymi znakiem
firmowym czy reklamà. Jako zasad´ ogólnà przyjmuje si´,
˝e prezenty s∏u˝bowe o ca∏kowitej wartoÊci detalicznej
do 50 USD nie budzà zastrze˝eƒ i nie trzeba ich zg∏aszaç
zwierzchnikowi. Natomiast prezenty s∏u˝bowe zasadniczo nie
powinny przekraczaç wartoÊci detalicznej 100 USD, chocia˝
uznaje si´, ˝e mogà zajÊç przypadki, kiedy kosztowniejsze
prezenty mogà tak˝e byç stosowne. W ka˝dym razie
koszt i charakter prezentów s∏u˝bowych zawsze musi byç
wspó∏mierny z okolicznoÊciami (to znaczy z przyj´tymi
zwyczajami, jak te˝ z rodzajem stosunków zawodowych oraz
z pozycjà obdarowanego)

Wskazówki odnoÊnie tej zasady mo˝na uzyskaç od Dyrektora
ds. Praktyk Zawodowych i Przestrzegania Przepisów
jednostki operacyjnej lub od Wiceprezesa UTC ds. Praktyk
Zawodowych.

Dysponowanie otrzymanymi prezentami s∏u˝bowymi

Zasady odnoszàce si´ do prezentów dawanych i otrzymywanych od naszych klientów we w∏adzach USA

UTC uwa˝a, ˝e prezenty otrzymane w Êrodowisku
zawodowym przypadajà w udziale korporacji. W∏aÊciwy
Dyrektor ds. Praktyk Zawodowych i Przestrzegania Przepisów
(Business Practices/Compliance Officer, „BPO”) ustali
w∏aÊciwy sposób zadysponowania otrzymanymi prezentami o
wartoÊci powy˝ej 50 USD (innymi ni˝ skonsumowane posi∏ki
i napoje, rozrywki, kwiaty itp.).

Stosunki handlowe z urz´dami, ministerstwami
(„departamentami”) i Kongresem USA sà ÊciÊle regulowane
przez przepisy prawne i administracyjne. Zasada UTC
zakazuje oferowania czy dawania czegokolwiek pracownikom
paƒstwowym, chyba ˝e jest to wyraênie dozwolone przez
przepisy oraz bezwarunkowo zakazuje dawania czy
oferowania czegokolwiek pracownikom paƒstwowym
zajmujàcym si´ zaopatrzeniem. Wyp∏ata, prezent lub inna
rzecz wartoÊciowa od podwykonawcy, sprzedawcy czy
dostawcy na rzecz podwykonawcy rzàdowego na wy˝szym
szczeblu, gdy zostaje udzielona w celu nielegalnego uzyskania
przychylnego potraktowania lub wynagrodzenia takiej
przychylnoÊci („∏apówka”) stanowi naruszenie prawa karnego.
Pytania nale˝y kierowaç do BPO lub do Radcy Prawnego
jednostki.

BPO rozpatrzy, czy jest rzeczà praktycznà zezwoliç na
zatrzymanie prezentu na stanowisku pracy obdarowanego.
W niektórych przypadkach BPO mo˝e dojÊç do wniosku, ˝e
prezent nale˝y zwróciç. W innych przypadkach BPO mo˝e
zarzàdziç oddanie prezentu na cel dobroczynny lub spo∏eczny.
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