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Partners Polska Sp. z o.o. Sp.k.( dalej: Partners Polska) we wszystkich swoich oddziałach  oraz 

w spółkach będących  w grupie  zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów etycznego 

i profesjonalnego postępowania w tym,  prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny  i 

zrównoważony. Zgodnie z Kodeksem Etyki Partners Polska nasi pracownicy są zobowiązani 

przestrzegać przepisów prawa, swoich zobowiązań, działać w dobrej wierze, przestrzegać wartości 

firmy, starać się promować interesy wszystkich stron zainteresowanych, otwarcie i skutecznie się 

komunikować oraz być odpowiedzialnymi za swoje zachowanie. 

Niniejszy „Kodeks postępowania dostawcy” (dalej: Kodeks) opisuje oczekiwania wobec 

każdego z naszych Dostawców zgodnie z wymaganiami, jakie wyznaczyliśmy naszym własnym 

dyrektorom, menedżerom, kierownictwu i pracownikom . Kodeks ma zastosowanie do dostawców 

towarów i usług oraz ich pracowników. Grupa, którą łącznie określamy Dostawcami, obejmuje 

dostawców, podwykonawców, dostawców usług, doradców, pośredników i agentów. Nasi Dostawcy 

mają fundamentalne znaczenie dla naszego sukcesu i, aby Partners Polska mogła oferować usługi 

najwyższej jakości w odpowiedzialny sposób, wymaga  spełnienia przez Dostawców   oczekiwań 

nakreślonych w Kodeksie. Jeśli umowa między Dostawcą a Partners Polska zezwala na cesję, 

delegowanie lub podwykonawstwo zobowiązań umownych lub zamawianie od stron trzecich 

produktów lub usług, które zostaną włączone do produktów lub usług zakupionych przez Partners 

Polska oczekujemy, że Dostawca starannie dobierze swoich partnerów biznesowych i przeniesie na 

nich zasady określone w poniższym Kodeksie. 

Kodeks ma na celu: 

• ujednolicenie standardów postępowania dostawców , 

• wskazanie dobrych praktyk postępowania, 

• podnoszenie jakości dostarczanych produktów i świadczonych usług, 

• zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka etycznego, społecznego                                     

i środowiskowego związanych z działalnością biznesową  dostawców, 

Obowiązkiem Dostawcy jest zapewnienie, że jego kierownictwo, pracownicy, przedstawiciele                                 

i partnerzy biznesowi rozumieją i przestrzegają oczekiwań określonych w niniejszym Kodeksie. 

Ogólne zastrzeżenie: oczekiwania określone w niniejszym Kodeksie nie zmieniają ani nie unieważniają 

postanowień umów zawartych z Partners Polska. Jeśli warunki umowy okażą się bardziej restrykcyjne 

niż niniejszy Kodeks, dostawca musi spełnić bardziej rygorystyczne warunki określone w umowie. 

Nasz „Kodeks postępowania dostawcy” powstał w oparciu o następujące wartości: 

1. Odpowiedzialne zarządzanie 

2. Uczciwość i transparentność w prowadzeniu biznesu 

3. Prawa człowieka 

4. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska 
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1. Odpowiedzialne zarządzanie 

Od Dostawców oczekujemy wdrożenia systemów zarządzania gwarantujących przestrzeganie 

wszelkich obowiązujących przepisów  a także sprzyjających ciągłemu doskonaleniu . Odpowiedzialne 

zarządzanie obejmuje przede wszystkim: 

• Przestrzeganie przepisów  

Dostawca musi co najmniej przestrzegać wszystkich praw i przepisów mających zastosowanie 

do jego działalności  oraz ogólnie uznawanych norm. W przypadku, gdy Kodeks wyznacza 

standard wyższy od wymagań prawnych, ale nie stoi z nimi w sprzeczności, Dostawca jest 

zobowiązany przestrzegać naszego „Kodeksu postępowania dostawcy”. 

• Zarządzanie ryzykiem 

Dostawca zapewnia wdrożenie mechanizmów do identyfikacji i określania ryzyka oraz 

zarządzania nim we wszelkich obszarach wskazanych w niniejszym Kodeksie i obowiązujących 

wymaganiach prawnych. 

• Szkolenia i kompetencje 

Dostawca umożliwia menedżerom i pracownikom udział w szkoleniach mających na celu 

uzyskanie odpowiedniego poziomu wiedzy oraz zrozumienia niniejszego Kodeksu, 

obowiązującego prawa i przepisów . 

 

2. Uczciwość i transparentność w prowadzeniu biznesu 

Od Dostawców oczekujemy prowadzenia działalności w sposób etyczny i uczciwy.                                      

Obejmuje to następujące zagadnienia: 

• Uczciwość w interesach 

Od Dostawcy oczekujemy, że nie będzie praktykować ani tolerować jakichkolwiek przejawów 

korupcji, wyłudzania czy defraudacji. Dostawca nie może oferować ani przyjmować łapówek 

czy innych nielegalnych korzyści.  

• Uczciwa konkurencja 

Dostawca musi prowadzić swoją działalność zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz 

wszelkimi obowiązującymi przepisami antymonopolowymi. Dostawca musi konkurować 

wyłącznie na podstawie własnych zalet i jakości swoich produktów i usług. 

• Poufność , dyskrecja i ochrona danych 

Dostawca jest zobowiązany zabezpieczyć informacje poufne i wykorzystywać je w odpowiedni 

sposób oraz zapewnia ochronę prywatności i własności intelektualnej wszystkich pracowników 

i kontrahentów. Gwarantuje ochronę danych osobowych pracowników i wszystkich 

interesariuszy. 

• Zgłaszanie incydentów 

Dostawca umożliwia swoim pracownikom jawne bądź anonimowe zgłaszanie wątpliwości lub 

czynów potencjalnie nielegalnych w miejscu pracy. Wszelkie tego typu zgłoszenia powinny być 

traktowane jako poufne. Jest niedopuszczalne stosowanie działań odwetowych wobec osób 

zgłaszających niewłaściwe zachowania lub podejrzenie takich zachowań w dobrej wierze.  

Dostawca rozpatruje takie zgłoszenie i podejmuje w razie potrzeby działania naprawcze.  
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3. Prawa człowieka 

Od Dostawców oczekujemy respektowania praw człowieka przysługujących pracownikom oraz 

traktowania ich z szacunkiem i godnością. Główne aspekty dotyczące praw człowieka obejmują: 

• Dobrowolność zatrudnienia 

Dostawca nie może czerpać korzyści wynikających z procederu pracy przymusowej czy 

niewolniczej. Nie akceptowalna jest również praca w zamian za utrzymanie, za odpracowanie 

długów i przymusowa praca więźniów. 

• Unikanie pracy dzieci 

Dostawca w swojej działalności  musi unikać wszelkich form pracy dzieci. Termin „małoletni” 

odnosi się do każdej osoby, która jest poniżej minimalnego wieku wymaganego do 

zatrudnienia zgodnie z obowiązującym prawem w miejscu wykonywania pracy. 

• Brak dyskryminacji 

Dostawca gwarantuje, że jego pracownicy nie są w żaden sposób dyskryminowani, krzywdzeni 

lub wykluczani ze społeczeństwa na skutek pobudek rasowych, ze względu na kolor skóry, 

narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie, przekonania polityczne, status społeczny, 

przynależność związkową, orientację seksualną, wiek, cechy fizyczne, kalectwo, choroby 

dziedziczne i inne czynniki. 

• Sprawiedliwe traktowanie 

Dostawca zapewni pracownikom środowisko pracy pozbawione surowego i nieludzkiego 

traktowania, przejawów przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej. Dostawca nie będzie 

tolerował żadnych form braku okazywania  szacunku swoim pracownikom. 

• Czas pracy i wynagrodzenie 

Dostawca zapewnia, że czas pracy jego pracowników nie przekracza maksymalnego poziomu 

określonego przez obowiązujące prawo krajowe, właściwe dla jego miejsca działalności. 

Wynagrodzenie wypłacane pracownikom musi być wypłacone terminowo, być  zgodne z 

obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi wynagrodzeń i musi zapewniać godny 

standard życia. 

• Wolność zrzeszania się 

Dostawca szanuje prawo pracowników do swobodnego zrzeszania się i uczestniczenia w 

zbiorowych negocjacjach warunków zatrudnienia. 

 

4. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska 

Od Dostawców oczekujemy zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz działania w 

sposób odpowiedzialny i skuteczny pod względem ekologicznym. Obejmuje to następujące 

zagadnienia: 

 

• Przestrzeganie przepisów 

Dostawca prowadzi swoją działalność zgodnie ze  wszystkimi obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa, jakości, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.  Dostawca 

działa na mocy  wszelkich, niezbędnych i aktualnych zezwoleń, licencji , rejestracji i innych 

aktów normatywnych. 
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• Wymogi jakościowe 

Dostawca spełnia ogólnie uznawane lub uzgodnione w umowie z Partners Polska wymagania 

jakościowe, zapewniając towary i usługi zgodne z oczekiwanym standardem. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu 

pracy . W tym celu oczekuje się od Dostawcy działania zgodnie z obowiązującymi regulacjami 

prawnymi oraz do  posiadania wdrożonych odpowiednich procedur związanych z 

bezpieczeństwem. 

• Bezpieczeństwo procesowe 

Dostawca stosuje  programy bezpieczeństwa do zarządzania wszystkimi procesami 

produkcyjnymi oraz utrzymania ich zgodności z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. 

• Postępowanie w nagłych przypadkach 

Dostawca identyfikuje wszelkie zagrożenia w miejscu pracy i gwarantuje ,że jego pracownicy 

są przeszkoleni w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Dostawca prowadzi analizę 

powstania potencjalnego ryzyka i wprowadza działania prewencyjne obejmujące wdrażanie 

planów awaryjnych  i  procedur szybkiego reagowania w celu minimalizacji skutków zagrożeń. 

• Ochrona środowiska 

Dostawca przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów i norm zapewniających 

bezpieczne postępowanie z emisjami do powietrza, ściekami oraz wszelkimi innymi odpadami. 

Od Dostawcy oczekuje się wykorzystywania zasobów naturalnych w sposób ekonomiczny. 

Negatywny wpływ  swojej działalności na środowisko i klimat Dostawca  powinien eliminować 

lub minimalizować poprzez modyfikację produkcji, właściwą konserwację, zastępowanie 

materiałów, recykling lub ponowne wykorzystanie materiałów. 

Od Dostawcy oczekuje się stałego i skutecznego ograniczania negatywnego wpływu na 

środowisko za pomocą wszystkich dostępnych praktyk. 

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązującego  w Partners Polska Kodeksu Etyki bądź Kodeksu 
Postępowania Dostawcy mail, na który w sposób poufny można zgłaszać incydenty to: 
etyka@partnerspol.pl.  
Powyższa skrzynka mailowa jest zarządzana przez osobę odpowiedzialną za sprawy etyczne w Partners 
Polska.  Ewentualne zgłoszenia są bezzwłocznie i osobiście weryfikowane przez wyżej wymienioną 
osobę.  
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Oświadczenie Dostawcy o zapoznaniu się z Kodeksem  
(ta strona dokumentu zostaje w oddziale naszej firmy) 

 
Nazwa Dostawcy:…………………………………………….. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Kodeksem Postępowania Dostawcy Z_007 
Wydanie 2 z dnia 14/10/2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
…………..                                                                                  ……………………………. 
Data                                                                                            Podpis (pieczęć) dostawca 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


