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1 Preambuła 

1.1 Wprowadzenie 

Sukces ekonomiczny i dobre obywatelstwo korporacyjne to dla Majorela nieodłączne cele. Jako takie, 

odpowiedzialne i etyczne zachowanie wobec pracowników, partnerów biznesowych, społeczeństwa i 

środowiska naturalnego jest integralną częścią systemu wartości naszej firmy, w tym jej spółek 

zależnych. Przestrzeganie prawa i przepisów w naszej działalności biznesowej jest dla nas rzeczą 

oczywistą. 

Kodeks Postępowania Dostawców Majorel opiera się na zasadach uznanych międzynarodowych 

standardów odpowiedzialnego zarządzania korporacyjnego. Należą do nich na przykład Global Compact 

Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych 

opublikowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz standardy pracy i 

standardy socjalne Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). 

Zaangażowanie to musi mieć również odzwierciedlenie w relacjach, jakie utrzymujemy z partnerami 

biznesowymi. 

Dlatego też Kodeks Postępowania Dostawców Majorel określa obowiązkowe wymogi minimalne dla 

naszych partnerów biznesowych w ich relacjach biznesowych z Majorel. Ciągłość i dalszy rozwój udanych 

relacji biznesowych zależy w dużej mierze od wspólnego zaangażowania na rzecz uczciwości i 

odpowiedzialności społecznej. 

Dlatego też oczekujemy od naszych partnerów biznesowych, że wdrożą i będą przestrzegać Kodeksu 

Postępowania dla Dostawców Majorel. 

Dziękujemy wszystkim partnerom biznesowym, którzy podzielają nasze zaangażowanie w 

odpowiedzialne i etyczne postępowanie w biznesie. 

1.2 Stosowanie Kodeksu Postępowania dla Dostawców 

Dla celów niniejszego Kodeksu Postępowania dla Dostawców, partnerami biznesowymi, od których 

oczekujemy przestrzegania określonych w nim standardów, są wszystkie strony trzecie, które działają w 

imieniu, na rzecz lub wspólnie z Majorel. Są to między innymi dostawcy, partnerzy handlowi, 

konsultanci, agenci, podwykonawcy, akcjonariusze mniejszościowi, przedstawiciele handlowi i niezależni 

współpracownicy. 
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2 Uczciwość 

2.1 Zgodność z prawem 

Nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do przestrzegania obowiązującego prawa na 

szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

 Przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów jest dla nas rzeczą oczywistą. 

Oczekujemy tego również od naszych partnerów handlowych. Tylko w ten sposób możemy 

zapewnić zaufanie i długotrwałe relacje biznesowe. 

 Wszyscy partnerzy biznesowi muszą znać prawa, przepisy i wytyczne, które są istotne dla ich 

działalności, wraz z Majorelem lub w jego imieniu. 

 W określonych krajach, obszarach działalności lub rynkach mogą obowiązywać surowsze zasady 

niż te opisane w niniejszym Kodeksie postępowania dla dostawców. W takich przypadkach 

należy stosować bardziej rygorystyczne zasady. 

2.2 Zgodność z prawem handlu zagranicznego 

Nasi partnerzy biznesowi zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących handlu 

zagranicznego. 

 Prawo krajowe i międzynarodowe reguluje import, eksport i handel krajowy towarami, 

technologiami lub usługami, obsługę konkretnych produktów oraz przepływy kapitału i 

płatności. Należy stosować odpowiednie procedury w celu zapewnienia, że transakcje ze 

stronami trzecimi nie naruszają obowiązujących embargo ekonomicznych lub przepisów 

dotyczących handlu, kontroli importu i eksportu lub przepisów dotyczących zapobiegania 

finansowaniu terroryzmu. 

2.3 Ochrona przed korupcją i przekupstwem 

Nasi partnerzy biznesowi będą potępiać wszelkie formy korupcji i przekupstwa. 

 W przypadku naszych partnerów biznesowych zakazana jest jakakolwiek forma aktywnej lub 

pasywnej korupcji, niezależnie od tego, czy dotyczy ona urzędników państwowych, czy 

występuje w innych transakcjach biznesowych. 

 Nasi partnerzy biznesowi przyznają korzyści (np. zaproszenia lub prezenty związane z działaniami 

reklamowymi, darowiznami lub sponsoringiem) tylko w zakresie dozwolonym przez prawo. 
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2.4 Ochrona aktywów i mienia 

Nasi partnerzy biznesowi będą potępiać wszelkie formy oszustw i innych nieuczciwych 

zachowań wobec Majorel i osób trzecich. 

 Każda forma oszustwa (np. oszustwo, malwersacja, kradzież, przywłaszczenie, uchylanie się od 

płacenia podatków lub pranie pieniędzy) jest zabroniona, niezależnie od tego, czy dotyczy 

majątku firmy czy osób trzecich. 

2.5 Uczciwa konkurencja 

Nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do przestrzegania obowiązującego prawa 

antymonopolowego i prawa konkurencji. 

 Nasi partnerzy biznesowi stawiają na uczciwą i nieograniczoną konkurencję jako podstawowy 

element wolnej gospodarki. Powstrzymują się oni od zawierania restrykcyjnych umów z 

konkurentami, dostawcami, dystrybutorami, detalistami i klientami, a także od stosowania 

restrykcyjnych praktyk rynkowych. Obejmuje to między innymi porozumienia z konkurentami 

dotyczące cen, porozumienia z konkurentami dotyczące podziału rynku przez klientów lub 

regiony, bojkoty, a także bezprawną wymianę poufnych informacji dotyczących konkurencji z 

konkurentami. 

2.6 Ochrona własności intelektualnej 

Nasi partnerzy biznesowi zobowiązani są do poszanowania i ochrony wszelkiego rodzaju 

własności intelektualnej. 

 Własność intelektualna obejmuje wszelkie utwory twórczości intelektualnej niezależnie od ich 

wartości handlowej. Obejmuje to między innymi utwory literackie, muzykę, filmy, programy 

telewizyjne, utwory wizualne i oprogramowanie, które są chronione odpowiednimi przepisami 

(np. prawami autorskimi, znakami towarowymi, projektami lub patentami) jako tajemnice 

handlowe lub jako know-how. 

 Naruszenia własności intelektualnej obejmują między innymi wykonywanie, rozpowszechnianie 

lub wyświetlanie materiałów chronionych prawem autorskim bez zezwolenia oraz tworzenie i 

rozpowszechnianie nieautoryzowanych kopii własności intelektualnej, zarówno w formie 

fizycznej, jak i cyfrowej. 

2.7 Prywatność i ochrona danych 

Przy zbieraniu, przechowywaniu, przetwarzaniu lub przekazywaniu danych osobowych i 

informacji nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących 

przepisów prawa i zasad. 
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 Podczas gromadzenia, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania danych osobowych 

(np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, informacje zdrowotne) dotyczących 

pracowników, klientów lub innych osób trzecich, nasi partnerzy biznesowi zachowują dużą 

ostrożność i ścisłą poufność, przestrzegając jednocześnie obowiązujących przepisów i zasad. 

2.8 Integralność finansowa 

Nasi partnerzy biznesowi prowadzą swoją działalność, przechowują dokumenty i rzetelnie 

prowadzą sprawozdawczość finansową. 

 Transakcje gospodarcze, aktywa i zobowiązania będą rejestrowane i dokumentowane zgodnie z 

wymogami prawnymi. 

 Dokumenty istotne dla sprawozdawczości finansowej mogą nie zawierać świadomie błędnych 

lub wprowadzających w błąd wpisów. Jakakolwiek manipulacja bilansem jest zabroniona. 

2.9 Konflikty interesów 

Nasi partnerzy biznesowi powinni ujawniać potencjalne lub rzeczywiste konflikty interesów i 

rozwiązywać je tak szybko, jak to możliwe. 

 Partnerzy biznesowi dotknięci potencjalnym lub faktycznym konfliktem interesów w swojej 

działalności w stosunku do Majorel są zobowiązani do niezwłocznego ujawnienia i rozwiązania 

tego konfliktu. 

2.10 Poufność i informacje handlowe 

Nasi partnerzy biznesowi chronią informacje poufne przed nieuprawnionym ujawnieniem i 

niewłaściwym wykorzystaniem, podobnie jak chronią reputację Majorel podczas publicznych 

oświadczeń. 

 Nasi partnerzy biznesowi zapewniają, że poufne informacje i dane są starannie przechowywane, 

że informacje nie są przekazywane ani udostępniane osobom nieupoważnionym i są 

wykorzystywane wyłącznie do uzgodnionych celów biznesowych. 

 Omówienie informacji poufnych w mediach publicznych i społecznych lub nieuprawnione 

ujawnienie informacji o firmie lub jej klientach osobom trzecim, takim jak media lub 

konkurencja, stanowi naruszenie poufności i może również stanowić naruszenie przepisów 

antymonopolowych. 

2.11 Wykorzystywanie informacji poufnych w obrocie papierami 

wartościowymi 
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Nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów 

dotyczących wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi. 

 Prawo zakazuje wykorzystywania i udostępniania osobom trzecim informacji poufnych w 

obrocie papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi. 

 Informacje poufne to szczególne informacje o wszelkich okolicznościach, które nie są publicznie 

dostępne i które, jeśli zostaną podane do wiadomości publicznej, mogą mieć istotny wpływ na 

cenę papierów wartościowych lub podobnych instrumentów finansowych. Przykładami takich 

okoliczności są m.in. wzrost lub spadek zysków, duże kontrakty, plany połączenia z firmą lub jej 

przejęcia, istotne nowe produkty lub zmiany personalne w kierownictwie firmy. 

 Jeśli nasi partnerzy biznesowi dowiedzą się o takich informacjach, będą się nimi zajmować 

zgodnie z przepisami dotyczącymi wykorzystywania informacji poufnych. 

2.12 Bezpieczeństwo informacji 

Nasi partnerzy biznesowi będą wykorzystywać informacje przekazane im przez Majorel 

wyłącznie w celu realizacji swoich zadań w zakresie świadczenia usług na rzecz Majorel oraz 

będą chronić te informacje przed wewnętrznym i zewnętrznym nadużyciem. 

 Informacje wrażliwe są regularnie wykorzystywane i przetwarzane za pomocą systemów 

informatycznych w trakcie codziennej działalności. Wymaga to odpowiednich środków 

bezpieczeństwa (procesy, zatwierdzone technologie i licencjonowane oprogramowanie) w celu 

ochrony własności intelektualnej i danych osobowych. Ignorowanie odpowiednich środków 

bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak utrata danych, kradzież 

tożsamości lub naruszenie praw autorskich. 

 Nasi partnerzy biznesowi zobowiązują się wykorzystywać informacje dostarczone przez Majorel 

wyłącznie w celu wypełnienia swoich zobowiązań umownych, a nie dla własnych lub osobistych 

celów, które są nieracjonalne lub niewłaściwe, lub dla nieetycznych lub nielegalnych działań. 

 Zadaniem naszego partnera biznesowego jest zapewnienie podjęcia wszelkich niezbędnych 

środków w celu zagwarantowania bezpieczeństwa poufnych informacji oraz ochrony ich przed 

wewnętrznym i zewnętrznym nadużyciem i zagrożeniami. 

3 Pracownicy 

3.1 Prawa człowieka 

Nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do poszanowania i wspierania ochrony powszechnie 

uznanych praw człowieka i upewnienia się, że nie biorą udziału w naruszaniu praw człowieka. 
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 Nasi partnerzy biznesowi wspierają zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, UN Global 

Compact, Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka oraz podstawowe standardy pracy 

MOP. 

3.2 Zakaz pracy przymusowej i pracy dzieci 

Nasi partnerzy handlowi nie mogą wykorzystywać ani tolerować żadnych form pracy 

przymusowej lub pracy dzieci. 

 Nasi partnerzy biznesowi nie tolerują pracy dzieci zgodnie z konwencjami MOP 138 i 182 oraz 

prawem krajowym. Minimalny wiek dziecka lub osoby nieletniej nie może być niższy niż wiek, w 

którym kończy się obowiązek szkolny w kraju, w którym partner biznesowy prowadzi 

działalność. 

 Nasi partnerzy handlowi nie akceptują również nowoczesnych form niewolnictwa, handlu ludźmi 

do pracy i pracy przymusowej, tzn. wszelkiej pracy lub służby, która jest wykonywana przez 

jakąkolwiek osobę pod groźbą jakiejkolwiek kary i za którą osoba ta nie zaoferowała się 

dobrowolnie. 

3.3 Uczciwe warunki pracy 

Nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do przestrzegania ustawowych przepisów 

dotyczących sprawiedliwych warunków pracy oraz do umożliwienia swoim pracownikom 

swobodnego wypowiadania się, bez obawy przed działaniami odwetowymi. 

 Ustawowe przepisy zapewniające uczciwe warunki pracy, w tym dotyczące płatności, czasu 

pracy i ochrony prywatności, są przestrzegane przez naszych partnerów handlowych. 

 Ponadto, nasi partnerzy biznesowi uznają prawo do wolności zrzeszania się i negocjacji 

zbiorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami. 

 Próby zastraszania i podejmowania działań odwetowych wobec pracowników, którzy w dobrej 

wierze zgłaszają rzeczywiste lub podejrzane wykroczenia, nie są tolerowane przez naszych 

partnerów biznesowych. Nasi partnerzy biznesowi zapewniają swoim pracownikom możliwość 

poufnego zgłaszania potencjalnych naruszeń zgodności z przepisami. 

3.4 Przeciwdziałanie dyskryminacji i molestowaniu 

Nasi partnerzy biznesowi zapewniają środowisko pracy, które nie pozwala na dyskryminację. 

 Nasi partnerzy biznesowi nie tolerują dyskryminacji pracowników lub osób ubiegających się o 

pracę ze względu na rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne, płeć, ciążę, stan cywilny lub 

rodzicielski, wiek, niepełnosprawność, religię lub przekonania, orientację seksualną lub inne 

cechy określone w obowiązujących przepisach antydyskryminacyjnych lub polityce firmy. 
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 Nasi partnerzy biznesowi utrzymują pełne szacunku i godne relacje ze swoimi pracownikami, 

wolne od nękania, zastraszania i zastraszania. 

3.5 Zdrowie i bezpieczeństwo 

Nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich 

pracowników w miejscu pracy. 

 Nasi partnerzy biznesowi zapewniają swoim pracownikom zdrowe i bezpieczne środowisko 

pracy, przestrzegając przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  



 

8 | Środowisko 

2020 - Kodeks Postępowania Dostawców Majorel  

4 Środowisko 

4.1 Odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych 

Ochrona środowiska i klimatu, jak również odpowiedzialne korzystanie z zasobów 

naturalnych są ważnymi elementami odpowiedzialności naszych partnerów biznesowych 

wobec środowiska i społeczeństwa. 

 Nasi partnerzy biznesowi przestrzegają obowiązujących przepisów dotyczących ochrony 

środowiska, w szczególności w zakresie eksploatacji i ochrony środowiska związanego z 

produktem. 

 Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy odpowiedzialnego pozyskiwania i 

wykorzystywania zasobów naturalnych. 

5 Wdrożenie 

5.1 Obserwacja 

Nasi partnerzy biznesowi gwarantują, że Kodeks Postępowania Dostawców Majorel jest 

wdrażany i przestrzegany w ich stosunkach umownych z Majorel. 

 Nasi partnerzy biznesowi gwarantują, że w ich stosunkach umownych z Majorel przestrzegane 

są minimalne standardy zawarte w niniejszym Kodeksie postępowania dostawców. 

 W tym celu nasi partnerzy biznesowi przekazują wartości i zasady zawarte w Kodeksie 

Postępowania dla Dostawców swoim pracownikom, którzy wykonują czynności na rzecz Majorel 

i starają się zapewnić ich przestrzeganie. 

 Ze względu na specyficzne wymagania biznesowe, niektóre spółki Majorel opracowały własny 

Kodeks Postępowania Dostawców lub zobowiązały się do przestrzegania Kodeksu Postępowania 

Klienta. Mogą one obejmować dodatkowe wymagania, które wykraczają poza minimalne 

standardy zawarte w Kodeksie Postępowania Dostawców Majorel. W takich przypadkach nasz 

partner biznesowy jest również zobowiązany do przestrzegania konkretnego Kodeksu 

Postępowania Dostawcy, który ma zastosowanie w konkretnym stosunku umownym z firmą 

Majorel. 

5.2 Zgodność łańcucha dostaw 

Nasi partnerzy biznesowi dokładają wszelkich starań, aby zapewnić, że ich własni partnerzy 

biznesowi, których wyznaczają do pracy dla lub w imieniu Majorel, znają i przestrzegają 

minimalnych wymogów Kodeksu postępowania dla dostawców Majorel. 
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 Ponieważ minimalne standardy zawarte w Kodeksie Postępowania dla Dostawców Majorel 

powinny być przestrzegane w całym łańcuchu tworzenia wartości, nasi partnerzy biznesowi 

informują strony trzecie, które wyznaczają w ramach swoich działań na rzecz Majorel (np. 

podwykonawców i konsultantów), o Kodeksie Postępowania dla Dostawców Majorel. Nasi 

partnerzy biznesowi dokładają wszelkich starań, aby osoby trzecie przestrzegały go w swoich 

stosunkach umownych z Majorel. 

5.3 Naruszenia Kodeksu Postępowania Dostawców Majorel 

Naruszenia Kodeksu Postępowania Dostawców Majorel może skutkować podjęciem przez 

Majorel odpowiednich działań. 

 Kodeks Postępowania Dostawców Majorel stanowi integralną część wszystkich umów 

zawieranych z partnerami biznesowymi Majorel w rozumieniu punktu 1.2 niniejszego Kodeksu. 

 W przypadku podejrzenia naruszenia Kodeksu Postępowania Dostawców Majorel, partner 

biznesowy wspiera wszelkie badania prowadzone przez Majorel. 

 W przypadku naruszenia Kodeksu Postępowania Dostawców Majorel zastrzega sobie prawo do 

reakcji w sposób adekwatny do wagi naruszenia. Obejmuje to, między innymi, żądanie 

natychmiastowego naprawienia naruszenia, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych lub 

rozwiązanie umowy. W przypadku poważnych naruszeń Kodeksu Postępowania Dostawców 

Majorel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

6 Zgłaszanie naruszeń 

Zarówno nasi pracownicy, jak i nasi partnerzy biznesowi mają do dyspozycji różne kanały 

zgłaszania naruszeń przepisów. 

 Znaczące naruszenia przepisów, w szczególności nielegalne praktyki biznesowe, można zgłaszać 

za pośrednictwem systemu internetowego, który jest dostępny w wielu językach. Pozwala to na 

poufny i specjalnie zaszyfrowany, bezpieczny dialog z Departamentem Zgodności Majorel. 

https://www.bkms-system.net/MajorelSpeakUp.  

7 Kontakt 

Dział Zgodności z Przepisami Majorel Compliance jest dostępny jako osoba kontaktowa dla 

partnerów biznesowych, jeśli mają oni pytania lub sugestie dotyczące Kodeksu Postępowania 

dla Dostawców Majorel. 

 corporate.compliance@majorel.com 
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