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Wprowadzenie 
 

EMP realizując swoje cele biznesowe przykłada szczególną wagę do kwestii zrównoważonego 

rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.  
 

Poprzez aktywne wspieranie ElectroMobility Poland (dalej: EMP, Spółka) w realizacji naszej 

strategii biznesowej, nasi Dostawcy pełnią istotną rolę w tworzeniu wspólnego ekosystemu 

odpowiedzialności społecznej, ekonomicznej, etycznej i klimatycznej. Niniejszy Kodeks 

postępowania Dostawców skierowany jest do wszystkich Dostawców współpracujących z EMP  

i określa minimalne standardy postępowania, jakich spełnienie jest wymagane od wszystkich 

Dostawców świadczących usługi dla EMP.  

 

Oczekujemy od Dostawców by w ramach swojej działalności stosowali ujęte w Kodeksie standardy 

także względem swoich podwykonawców oraz dostawców.  

 

Od naszych Dostawców oczekujemy respektowania i ciągłego doskonalenia wskazanych  

w niniejszym Kodeksie standardów postępowania w zakresie aspektów: 

− praw człowieka i praw pracowniczych,  

− środowiskowych, 

− etycznych,  

− rynkowych.  

W przypadku wystąpienia obszarów niezgodności bądź niepełnej zgodności z zasadami 

wynikającymi z Kodeksu, zakładamy, że Dostawcy podejmą  niezwłoczne i efektywne działania 

naprawcze, w efekcie których zgodność ich łańcuchów dostaw z zasadami wynikającymi z 

Kodeksu zostanie zagwarantowana.  

 

Nasze zobowiązania wobec Dostawców 

 
Zobowiązujemy się do wspierania swoich Dostawców w działaniach i inicjatywach zbieżnych  

z zasadami wynikającymi z Kodeksu, w tym m.in. w budowaniu współodpowiedzialności za: prawa 

człowieka / pracownika, bezpieczeństwo i higienę pracy, etykę w biznesie, troskę o pracowników 

i społeczności lokalne oraz dbałość o środowisko naturalne na wszystkich etapach działalności. 

 

 

Nasze oczekiwania wobec Dostawców 

 
W odpowiedzi na coraz wyższe oczekiwania rynkowe, w szczególności naszych klientów, 

regulatorów oraz pozostałych interesariuszy, dążymy do osiągania najwyższych standardów 

prowadzenia działalności gospodarczej.  
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Fundamentalnym elementem w osiąganiu tego celu jest budowa kultury współodpowiedzialności 

z wszystkimi Dostawcami EMP w zakresie istotnych dla nas obszarów praktyk biznesowych, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka, etyki w biznesie, troski o pracowników  

i społeczności lokalne oraz dbałości o środowisko naturalne w tym w szczególności: 

 

I. Prawa człowieka i prawa pracownicze: 

Poszanowanie praw człowieka tworzy podstawę dla wszelkich relacji biznesowych. Nasi 

partnerzy biznesowi zobowiązują się do poszanowania praw pracowników i innych 

współpracujących stron w tym do postępowania zgodnie z zasadami obowiązującymi  

w społecznościach międzynarodowych. 

Wymagamy od partnerów biznesowych respektowania przez nich przepisów prawa, zasad 

i regulacji w obszarze praw człowieka i praw pracowniczych takich jak: 

a. Przestrzeganie praw człowieka i praw pracownika: 

− równe traktowanie w miejscu pracy, 

− odrzucanie wszelkich form dyskryminacji i prześladowań, w tym 

dyskryminujących pracowników ze względu na wiek, płeć, religię,  

niepełnosprawność, przynależność rasową lub jakiekolwiek inne kryterium, 

− poszanowanie praw człowieka, 

− wybieranie i zatrudnianie pracowników na podstawie ich kwalifikacji oraz 

umiejętności, 

− eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej, jak 

również wszelkich form nowoczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi, 

− brak stosowania niewolniczej ani przymusowej pracy więźniów. 

b. Dbałość o zdrowie pracowników i bezpieczeństwo w miejscu pracy:  

− przestrzeganie przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków wykonywania pracy poprzez 

wdrażanie procedur, certyfikowanych systemów zarządzania bhp i/lub 

własnych programów bezpieczeństwa, dobrych praktyk i rozwiązań mających 

na celu całkowite wyeliminowanie wypadków, uniknięcie urazów i chorób 

wśród pracowników dostawcy spowodowanych wykonywaną pracą, 

− wdrożenie procesu umożliwiającego ciągłą redukcję występowania zagrożeń 

dla zdrowia w środowisku pracy oraz wprowadzanie ulepszeń w zakresie 

ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pożarowego, 
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− organizowanie szkoleń w celu zapewnienia pracownikom wiedzy na temat 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− przekazywanie pracownikom informacji na temat bezpieczeństwa i higieny  

w miejscu pracy, 

− wytyczanie celów w zakresie bezpieczeństwa, które ma prowadzić do 

minimalizacji zagrożeń, monitorowanie, analizowanie i dokumentowanie 

realizacji tych celów oraz swoich działań dążąc do ciągłej poprawy 

bezpieczeństwa pracy, 

− rozpoznanie, ocenienie oraz kontrolowanie narażenia pracowników na 

działanie niebezpiecznych środków chemicznych, biologicznych oraz 

fizycznych, jak również wyeliminowanie zagrożeń chemicznych tam, gdzie jest 

to możliwe. Jeśli wybrane zagrożenia nie mogą być w pełni wyeliminowane, 

powinny zostać zapewnione / przewidziane odpowiednie środki 

zabezpieczające, 

− zaopatrywanie pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, 

− brak zmuszania pracowników do pracy w warunkach podwyższonego ryzyka, 

w tym uznawanie prawa pracowników do odmowy wykonywania pracy  

w niebezpiecznych warunkach bez obaw o grożące im z tego powodu represje, 

− w zakresie ergonomii pracy - rozpoznanie, ocenienie oraz skontrolowanie 

ewentualnych przyczyn narażenia pracowników na skutki prac obciążających 

fizycznie takich jak ręczne przenoszenie towarów, podnoszenie ciężarów, 

długie przebywanie w pozycji stojącej oraz powtarzające się lub obciążające 

zadania związane z pracami montażowymi, hałasem oraz niedostatecznym 

oświetleniem, 

− udostępnianie pracownikom toalety oraz dostępu do wody pitnej  

− z uwzględnieniem prawa, rozporządzeń lub norm krajowych. Wszelkie 

zaplecza służące do prowadzenia konsumpcji oraz przygotowania pożywienia 

i jego przechowywania powinno spełniać wymagania higieny. 

c. Godziny pracy, wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników: 

− przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących godzin pracy, 

− zagwarantowanie, że czas pracy odpowiada właściwym krajowym prawnym 

wymaganiom lub minimalnym standardom właściwych krajowych sektorów 

gospodarki. W przypadku braku prawnych wymagań lub standardów 

minimalnych, zastosowanie znajduje międzynarodowa norma ILO 

(International Labour Standards) uwzględniająca maksymalnie 48-godzinny 
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tydzień pracy, po którym następuje okres przynajmniej 24 kolejnych godzin 

wypoczynku co siedem dni. Zgodnie z treścią ILO, w każdym tygodniu można 

przepracować maksymalnie 12 nadgodzin w formie tymczasowej oraz  

w nagłych przypadkach – na przykład w razie wystąpienia konieczności 

wykonania napraw, 

− godziwe wynagradzanie za pracę i przestrzeganie obowiązujących przepisów 

dotyczących płac i wynagrodzeń, 

− płacenie wszystkim pracownikom co najmniej płacy minimalnej wymaganej 

przez obowiązujące przepisy i regulacje oraz zapewnianie wszystkich prawnie 

wymaganych świadczeń. Oprócz wynagrodzenia za regularne godziny pracy - 

wynagrodzenie pracowników za godziny nadliczbowe w wysokości stawki 

wymaganej przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze,  

− brak stosowania potrąceń z wynagrodzenia jako środka dyscyplinarnego, 

− udzielanie urlopu wypoczynkowego oraz umożliwianie pracownikom 

korzystania z dni wolnych oraz Świąt zgodne z obowiązującymi przepisami  

i regulacjami, 

− w przypadku delegowania pracowników – wypełnianie wymogów prawnych  

w tym zakresie, 

− uznanie prawa pracowników do swobodnego zrzeszania się, tworzenia oraz 

przystępowania do organizacji pracowniczych według ich własnego wyboru, 

powoływania przedstawicieli oraz prowadzenia zbiorowych negocjacji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. 

d. Zapewnianie godnych i niedyskryminujących warunków pracy: 

− przestrzeganie wszystkich przepisów prawa pracy, 

− równy dostęp do godnych warunków pracy zarówno osobom zatrudnionym na 

umowę o pracę, jak i osobom świadczącym dla dostawcy pracę na podstawie 

innego typu umów,  

− brak akceptacji mobbingu w miejscu pracy, 

− odpowiedzialne zarządzanie pracownikami oraz miejscem pracy. 

e. Zakaz pracy dzieci: 

− brak zatrudniania dzieci, 

− stosowanie się do treści regulacji krajowych dotyczących minimalnego wieku 

zatrudnianych osób, 

− w przypadku braku regulacji krajowych – stosowanie Zapisów Konwencji C138 

Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organisation), 
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zgodnie z którą nie wolno zatrudniać osób poniżej 15-go roku życia 

bezpośrednio lub pośrednio poza przypadkami ustanowionymi w treści 

Artykułów 6 i 7 ww. Konwencji,  

− podejmowanie właściwych kroków, aby upewnić się, że w zakładzie produkcji 

lub miejscu prowadzenia działalności, jak również w zakładzie produkcji lub 

miejscu prowadzenia działalności przez podwykonawców nie są zatrudnione 

osoby nieletnie, 

− zagwarantowanie, że niepełnoletni pracownicy poniżej 18-ego roku życia nie 

pracują w godzinach nadliczbowych lub na zmianach nocnych, a także 

pozostają chronieni przed występowaniem warunków, w których dochodzi do 

narażenia ich zdrowia, bezpieczeństwa, morale lub rozwoju (zgodnie  

z konwencją MOP 138 Dostawcy mogą zatrudniać nieletnich, którzy są starsi 

od obowiązującego minimalnego wieku do podjęcia pracy, ale mają mniej niż 

18 lat, pod warunkiem, że nie wykonują pracy, która mogłaby zagrozić ich 

zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności). 

II. Środowisko:  

Dostawcy zobowiązani są do przestrzegania regulacji prawnych i rozporządzeń we 

wszystkich krajach, w których prowadzą działalność, w tym w szczególności zaleca się 

stosowanie się do treści normy ISO 14001 lub normy zgodnej z ISO 14001 dążąc do 

zapewnienia jej stosowania w całym łańcuchu dostaw. Należy promować rozwój  

i rozpowszechnianie technologii przyjaznych dla środowiska.  

Wymagane od partnerów biznesowych obszary respektowania przez nich przepisów 

prawa, zasad i regulacji w obszarze Środowisko: 

a. Ciągłe doskonalenie w obszarze zarządzania wpływem na środowisko naturalne: 

− przestrzeganie zapisów prawa w zakresie wpływu swojej działalności na 

środowisko naturalne, 

− ocenianie swojej działalności pod kątem ryzyka negatywnego wpływu na 

środowisko i dążenie do zapobiegania temu ryzyku, 

− zmierzanie do wytyczania celów ograniczania negatywnego wpływu swojej 

działalności na środowisko naturalne (zapisane np. w formie polityki 

środowiskowej lub innego wiążącego dokumentu), 

− rozpowszechnianie technologii przyjaznych dla środowiska, 

− ciągłe usprawnianie wydajności środowiskowej produktów i usług określając 

cele oraz monitorując środowiskowe kluczowe wskaźniki efektywności. 
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b. Odpowiedzialne pozyskiwanie i wykorzystywanie surowców: 

− dążenie do odpowiedzialnego, dbającego o stan środowiska naturalnego 

pozyskiwania surowców i/lub do uwzględniania kryteriów środowiskowych  

w swoich decyzjach zakupowych, 

− dążenie do ograniczenia zużycia surowców i zasobów naturalnych, w tym 

wody, i do racjonalnego nimi zarządzania. 

c. Minimalizacja emisji gazów cieplarnianych: 

− dążenie do minimalizacji emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, 

wynikającej bezpośrednio i pośrednio z działalności Dostawcy w zakresie 

odpowiednim do skali i rodzaju prowadzonej przez dostawcę działalności. 

d. Odpowiedzialna gospodarka odpadami: 

− przestrzeganie wszelkich regulacji prawa dotyczących gospodarki odpadami, 

− dążenie do minimalizacji generowania odpadów związanego z prowadzoną 

działalnością, 

− zapewnianie właściwego gospodarowania wytworzonymi odpadami, w tym 

współpracy z uprawnionymi odbiorcami wytworzonych odpadów w celu 

minimalizacji ryzyka negatywnego wpływu odpadów na stan środowiska 

naturalnego. 

 

III. Etyka: 

Partnerom biznesowym nie wolno naruszać postanowień żadnych międzynarodowych 

konwencji dotyczących zwalczania korupcji, ani żadnych przepisów prawa i regulacji 

dotyczących zwalczania korupcji obowiązujących w krajach prowadzenia przez nich 

działalności, a także nie mogą oni uczestniczyć w jakichkolwiek działaniach związanych  

z korupcją, wymuszaniem lub sprzeniewierzaniem środków. Dostawcy mają obowiązek 

przestrzegania standardów związanych z uczciwym prowadzeniem działalności 

handlowej, w kampaniach reklamowych oraz sprzedaży.  

Wymagane od partnerów biznesowych obszary respektowania przez nich przepisów 

prawa, zasad i regulacji w obszarze Etyka: 

a. Przeciwdziałanie korupcji: 

− dążenie do przeciwdziała wszelkim formom korupcji w swojej działalności  

i wdrażanie praktyk zapobiegawczych, 

− gwarantowanie, że pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele nie wręczają, 

nie oferują lub nie przyjmują łapówek, drobnych gratyfikacji, nieprawnych 
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płatności lub korzyści majątkowych na rzecz lub od klientów, urzędników lub 

innych stron trzecich, 

− w przypadku identyfikacji jakiejkolwiek formy korupcji – podejmowanie 

stanowczych kroków naprawczych i przeciwdziałających kolejnym 

wydarzeniom tego typu, 

− zapewnienie rozwiązań pozwalającym pracownikom na anonimowe zgłaszanie 

problemów bez obaw przed poniesieniem konsekwencji z tego powodu. 

b. Wysokie standardy etyczne prowadzenia działalności: 

− stosowanie zasad etycznego postępowania w każdym obszarze prowadzenia 

swojej działalności, 

− zmierzanie do wdrażania rozwiązań budujących świadomość etycznych zasad 

postępowania w miejscu pracy wśród pracowników i kadry zarządzającej. 

c. Prezenty i gościnność: 

− brak wręczania czy przyjmowania niestosownych korzyści lub takich korzyści, 

które mogą być postrzegane jako niestosowne wynagrodzenie mające na celu 

wpłynięcie na podejmowane decyzje biznesowe. Niestosowne korzyści 

obejmują ofiarowanie gotówki, dóbr, prezentów, wyjazdów, ekskluzywnych 

posiłków lub innego rodzaju korzyści, które są niewspółmiernie wysokie lub 

niezwiązane z normalnym tokiem działalności biznesowej. Ewentualne 

benefity, korzyści muszą spełniać następujące wymogi: 

• muszą być dozwolone na mocy przepisów lokalnego prawa, regulacji  

i zasad, 

• muszą mieć czytelny i zgodny z prawem cel biznesowy, 

• nie mogą być przyznawane w zamian za niestosowną korzyść, 

• charakter, wartość oraz częstotliwość przyznawania korzyści musi być 

odpowiednia do okoliczności, w której jest ona przyznawana, 

• korzyść musi być przyznawana w sposób jawny. 

 

IV. Praktyki rynkowe: 

Partnerzy biznesowi zobowiązani są do przestrzegania zasad uczciwej i wolnej 

konkurencji. Z tego względu, EMP wymaga od swoich partnerów biznesowych stosowania 

się do przepisów odnoszących się do zasad konkurencji i działań antymonopolowych.  

W szczególności, nie mogą oni wchodzić w porozumienia anty-konkurencyjne  

z  dostawcami, klientami lub innymi stronami trzecimi, a także nie mogą nadużywać 
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potencjalnie dominującej pozycji na rynku. Partnerzy biznesowi muszą zapewniać, że nie 

dochodzi do wymiany szczególnie chronionych informacji istotnych dla konkurencji lub 

jakichkolwiek innych działań, które ograniczają lub mogłyby ograniczać swobodę 

konkurencji w niewłaściwy sposób. 

Wymagane od partnerów biznesowych obszary respektowania przez nich przepisów 

prawa, zasad i regulacji w obszarze Praktyki rynkowe: 

a. Uczciwa konkurencja, przepisy antymonopolowe i prawa własności intelektualnej: 

− postępowanie zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa 

konkurencji, 

− brak uczestniczenia w zmowach cenowych, porozumieniach dotyczących 

podziału rynku lub klientów, w zmowach przetargowych z konkurentami, 

− brak nadużywania potencjalnie dominującej pozycji na rynku, 

− zapewnienie, że nie dochodzi do wymiany szczególnie chronionych informacji 

istotnych dla konkurencji lub jakichkolwiek innych działań, które ograniczają lub 

mogłyby ograniczać swobodę konkurencji w niewłaściwy sposób, 

− przestrzeganie standardów związanych z uczciwym prowadzeniem 

działalności handlowej w kampaniach reklamowych, sprzedaży  

i współzawodnictwie, 

− szanowanie prawa własności intelektualnej innych osób, 

− zapewnianie ochrony własności intelektualnej podczas transferu technologii  

i know-how. 

b. Konflikty interesów: 

− unikanie wszelkich konfliktów interesów, które mogą wpłynąć na relacje 

biznesowe, a nawet sytuacji sprawiających wrażenie takiego konfliktu 

interesów, 

− podejmowanie decyzji wyłącznie w oparciu o kryteria biznesowe, brak wpływu 

na decyzje czynników osobistych. 

c. Informacje poufne: 

− podejmowanie odpowiednich działań w celu zagwarantowania i zachowania  

w tajemnicy informacji poufnych,  

− zapobieganie nieuprawnionego wykorzystywania informacji poufnych, w tym 

nieuprawnionego ich przekazywania podmiotom trzecim, 

− przechowywanie informacji poufnych zgodnie z ich klasyfikacją, 

− zagwarantowanie, że dane wrażliwe są we właściwy sposób zbierane, 

przetwarzane, zapisywane i usuwane, 
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− zobowiązanie swoich pracowników do utrzymywania biznesowych informacji 

poufnych w tajemnicy, 

− brak publikowania informacji poufnych, przekazywania ich stronom trzecim lub 

udostępniania ich w jakiejkolwiek innej formie bez uzyskania stosownej zgody. 

d. Ochrona danych: 

− przetwarzanie danych osobowych w sposób poufny i odpowiedzialny, 

szanowanie prywatności wszystkich osób oraz zapewnienie skutecznej 

ochrony danych osobowych i ich wykorzystanie wyłącznie do celów zgodnych 

z prawem. 

e. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: 

− nie ułatwianie bezpośrednio ani pośrednio prania pieniędzy ani finansowania 

terroryzmu, w szczególności respektowanie przepisów Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej 

Dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu 

finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 

− gwarantowanie zgodności prowadzenia działalności z obowiązującymi 

zapisami prawnymi obejmującymi pranie pieniędzy. 

f. Społeczności lokalne: 

− respektowanie reguł współżycia przyjętych w społeczności lokalnej, 

− angażowanie się w działalność społeczną aby pomóc wspierać rozwój socjalny 

i gospodarczy oraz przyczyniać się do rozwoju społeczności na obszarze,  

na którym prowadzona jest działalność. 

 

Weryfikacja zgodności postępowania Dostawcy  

z Kodeksem Postępowania Dostawców 

 

EMP zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności postępowania Dostawcy z niniejszym 

Kodeksem z wykorzystaniem właściwych środków (np. kwestionariusze, wynajęcie ekspertów  

/ rzeczoznawców). Spółka może dokonywać oceny lub kontroli na miejscu w celu zweryfikowania 

statusu wdrożenia zasad wynikających z niniejszego Kodeksu. 

Wszelkie zidentyfikowane niezgodności poddane zostaną analizie i wyjaśnieniu.  

Spółka uważa postanowienia niniejszego Kodeksu za istotne z punktu widzenia współpracy 

biznesowej z Dostawcą, zatem przestrzeganie zawartych w nim postanowień jest kluczowe dla 

nawiązania i kontynuowania współpracy biznesowej pomiędzy EMP a Dostawcą. 
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W przypadku istotnego naruszenia przez Dostawcę zasad niniejszego Kodeksu, EMP zastrzega 

sobie prawo do zakończenia współpracy biznesowej zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

Referencje do dokumentów źródłowych 
 

− ILO Code of Practice in Safety and Health 

www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf 

− ILO International Labour Standards 

www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.html 

− OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

www.oecd.org 

− OHSAS 18001 

http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com 

− United Nations Convention against Corruption 

www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside8 

− United Nations Universal Declaration of Human Rights 

www.un.org/Overview/rights.html 

− ISO 14 001 Environmental Management System  

www.iso.org.pl  

− Anti money laundering (Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the 

Council of 30 May 2018) 

www.eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/843/oj  

− United Nations Global Compact 

www.unglobalcompact.org  

− ICC Business Charter for Sustainable Development 

www.iccwbo.org 

 

 

 

http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/843/oj
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http://www./

