
 

Oświadczenie o polityce WSK  
73 Group  Sp. z o.o.  

 
73 Group Sp. z o. o. przestrzega zasady kontroli eksportu, które zostały określone  
w krajowych przepisach prawnych. 
 
Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy wyznaczono Pełnomocnika ds. Kontroli Obrotu, 
który będzie nadzorować wszystkie sprawy związane z eksportem i importem. Pełnomocnik 
ds. Kontroli Obrotu będzie zajmować się wdrożeniem i utrzymywaniem Wewnętrznego 
Systemu Kontroli (WSK). W systemie określono procedury postępowania i zakresy 
obowiązków poszczególnych pracowników. Działania te zapewniają zgodność procedur 
stosowanych w naszej firmie z przepisami prawa. 
 
Polska uczestniczy w wielu reżimach kontrolnych, które nadzorują obrót towarami, 
materiałami, technologiami i oprogramowaniem podwójnego zastosowania oraz uzbrojeniem. 
73 Group Sp. z o. o. dokonuje obrotu wyrobami, które nie są wymienione w Wykazach 
Towarów i Technologii o znaczeniu strategicznym. W wielu przypadkach jednak nasza firma 
potrzebuje zezwoleń na eksport dla wysyłki za granicę produktów. Pozwolenia te mogą być 
wymagane z wielu powodów, takich jak umieszczenie danego towaru w wykazach towarów i 
technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą, stosowanie zaawansowanych 
technologii, końcowego odbiorcy lub końcowego zastosowania podlegających szczególnej 
kontroli. Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu wyjaśni Państwu wymagania systemu kontroli 
obrotu dotyczące wszystkich transakcji, w tym wymiany technicznej i negocjacji handlowych.  
 
Naruszenie przepisów i procedur kontroli eksportu może narazić 73 Group Sp. z o. o.  
i osoby odpowiedzialne za obrót na różne sankcje administracyjne i karne. Sankcje te mogą 
mieć duże znaczenie dla naszej firmy i wiązać się ze stratami finansowymi. Każdy pracownik 
naszej firmy, który świadomie naruszy obowiązujące przepisy będzie surowo ukarany, 
włącznie ze zwolnieniem z pracy.  
 
Wdrożenie Wewnętrznego Systemu Kontroli pozwoli nam wykryć oraz wyeliminować 
transakcje lub praktyki postępowania, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami.  
O wszystkich takich przypadkach proszę informować mnie osobiście, w celu podjęcia 
niezbędnych działań zgodnych z procedurami określonymi w przepisach prawa.  
Jeżeli kiedykolwiek spotkacie się Państwo z możliwym naruszeniem zasad kontroli eksportu 
jesteście zobowiązani do powiadomienia o nich pod numerem telefonu 793 051 536  lub w 
inny dostepny sposób. 
 
Dziękuję Państwu za uwagę i współdziałanie we wdrażaniu i doskonaleniu Wewnętrznego 
Systemu Kontroli, który uczyni 73 Group Sp. z o. o. silniejszą oraz bardziej konkurencyjną.  
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