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Grupa NSG  

Kodeks postępowania dostawców 
Wprowadzenie 

Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, 

etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono w naszym 

oświadczeniu zawartym w Wartościach i Zasadach Grupy NSG. 

W Kodeksie postępowania Grupy NSG określono normy, których stosowania oczekujemy od 

naszych pracowników, natomiast w Kodeksie postępowania dostawców przedstawiono 

zachowania, procesy i procedury, których stosowania oczekujemy od naszych dostawców. 

W każdym możliwym obszarze Kodeks definiuje uczciwe i rozsądne podejście do 

prowadzenia biznesu przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich wymogów prawnych. 

W celu dostarczania materiałów lub usług Grupie NSG nasi dostawcy są zobowiązani do 

przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania oraz wszystkich obowiązujących 

przepisów i regulacji. Oczekujemy również, że wszyscy dostawcy w odpowiedzi na 

uzasadnione wnioski ze strony Grupy NSG udzielą informacji niezbędnych do wykazania 

zgodności z niniejszym Kodeksem.  

Dobre zarządzanie 

Zachowanie etyczne stanowi nieodłączną część wszystkich naszych działań. Stosowanie 

rygorystycznych standardów w celu uniknięcia zagrożeń związanych z łapówkarstwem i 

korupcją oraz zgodność z wysokimi standardami etycznymi stanowią podstawę naszego 

trwałego sukcesu.  

W codziennych transakcjach biznesowych nasi dostawcy powinni zachować bezstronność 

oraz unikać oszustw i nieuczciwości w kontaktach z klientami, dostawcami oraz z innymi 

osobami, z którymi współpracują. Wszyscy dostawcy muszą przyjąć osobistą 

odpowiedzialność za profesjonalne, etyczne, uczciwe oraz słuszne postępowanie. 

 Oczekiwania wobec wszystkich naszych dostawców obejmują:- 

 Zakazanie jakichkolwiek działań, które fałszują lub zakłócają dostęp do wolnej 

konkurencji i wolnego rynku lub naruszają obowiązujące przepisy prawne w zakresie 

prawa konkurencji. 

 Zapobieganie czynnościom proponowania, obiecywania lub przekazywania łapówki 

oraz żądania, wyrażania zgody na otrzymanie lub przyjmowania łapówki przez osobę 

związaną z dostawcami. 

 Niezwłoczne powiadamianie Grupy NSG w przypadku gdy którykolwiek z ich 

dyrektorów, urzędników lub pracowników działa w charakterze funkcjonariusza 

publicznego w sytuacji, w jakiej może to mieć znaczenie dla ich relacji z Grupą NSG. 

 Niezwłoczne powiadamianie Grupy NSG w przypadku gdy którykolwiek z ich 

dyrektorów, urzędników lub pracowników pozostaje w relacji z pracownikiem Grupy 

NSG, która mogłaby doprowadzić do powstania konfliktu interesów.  

 Wprowadzenie i stosowanie Kodeksu postępowania pracownika. 
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Odpowiedzialność społeczna 

Będąc główną międzynarodową firmą budujemy istotne relacje z naszymi pracownikami, 

społecznościami, w których działamy i interesariuszami na całym świecie. W związku z tym z 

należytą powagą traktujemy odpowiedzialność społeczną spółki i popieramy uznane 

międzynarodowo prawa człowieka.  

Minimalnym wymaganiem stawianym wszystkim dostawcom jest przestrzeganie 

odpowiednich norm dotyczących pracy przyjętych przez Międzynarodową Organizację Pracy. 

Oznacza to, że dostawcy powinni dążyć do postępowania zgodnie ze standardami 

związanymi z zatrudnieniem, które promują stosowanie praw człowieka. W przypadku 

rekrutacji, awansów, przeszeregowania, zwolnienia i innych działań dotyczących zatrudnienia 

nie należy stosować zamierzonej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, 

narodowość, wiek, związek małżeński lub partnerski, ciążę lub macierzyństwo, płeć, zmianę 

płci, orientację seksualną, religię lub przekonania, pochodzenie etniczne lub narodowe, 

niepełnosprawność, członkostwo w związkach zawodowych, przynależność polityczną lub 

innego rodzaju status chroniony prawem. 

Należy przestrzegać lokalnego prawa dotyczącego dyskryminacji ze względu na wiek. W 

żadnym wypadku nie będzie tolerowane molestowanie, nękanie, czy zastraszanie, ani też 

wywieranie wpływu czy podejmowanie działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej takie 

zachowania. 

Grupa NSG nie będzie, ze względów humanitarnych, świadomie wykorzystywać surowców, 

takich jak cyna, wolfram, złoto lub tantal wydobywanych w krajach dotkniętych konfliktem 

zbrojnym.  

Oczekiwania wobec wszystkich naszych dostawców obejmują:- 

 Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dzięki minimalizacji, o ile 

jest to uzasadnione od strony praktycznej, skutków zagrożeń właściwych dla 

środowiska pracy. 

 Zminimalizowanie ryzyka związanego z narażeniem na działanie szkodliwych 

materiałów, urządzeniami mechanicznymi lub obsługą. 

 Wprowadzenie i stosowanie skutecznych zasad bezpieczeństwa. 

 Przestrzeganie krajowego prawa pracy dotyczącego godzin pracy. Grupa NSG nie 

będzie zatrudniać dostawców korzystających z pracy przymusowej lub wspierających 

ją. Osoby młode poniżej 15 roku życia – lub starsze, jeśli tak stanowi prawo – nie 

będą zatrudniane. 

 Przestrzeganie lokalnych zasad NSG dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 

w tym zasad związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków, podczas pracy lub 

w trakcie przebywania w siedzibach NSG. 

Odpowiedzialność za środowisko 

Grupa NSG jest w pełni zaangażowana w zrównoważony rozwój środowiska. Nasze zasady 

podkreślają wyjątkowy wkład, jakie nasze produkty mogą wnieść w proces zapobiegania 
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zmianom klimatu oraz wyzwania, które przed nami stoją w zakresie poprawy zarządzania 

zużyciem energii i zasobami. Zgodnie z Polityką zrównoważonego rozwoju Grupa NSG będzie 

komunikować się i konstruktywnie współpracować z dostawcami oraz z właściwymi rządami, 

agencjami nadzorującymi, społecznością naukową i interesariuszami w celu wypracowania i 

propagowania praktyk biznesowych i społecznych, które przyczyniają się do postępu na 

drodze do wspólnego celu, jakim jest zrównoważony rozwój. 

Nasi dostawcy również muszą dostrzegać decydujące znaczenie ich roli w zakresie 

ograniczenia wpływu na środowisko. 

Oczekujemy od naszych dostawców, aby przyczyniali się do tworzenia pomyślnej i stabilnej 

przyszłości, stale dążąc do stosowania najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska. 

Oczekiwania wobec wszystkich naszych dostawców obejmują:- 

 Stosowanie się do wszystkich obowiązujących regulacji prawnych dotyczących 

środowiska. 

 Prowadzenie polityki ochrony środowiska dostosowanej do ryzyka, jakie dana 

działalność stanowi dla środowiska. 

 Zarządzanie niebezpiecznymi materiałami przez stosowanie się do wszystkich 

obowiązujących przepisów prawnych, regulacji i norm, jak również wewnętrznych 

zasad i procedur. Dostawcy muszą dążyć do podejmowania wszelkich możliwych 

środków, aby zapobiegać uwolnieniu niebezpiecznych materiałów oraz pożarom, 

eksplozjom i innym poważnym wypadkom, które mogą spowodować poważne urazy 

pracowników, szkody we własnych siedzibach, a także straty w okolicznych 

społecznościach i zniszczenie środowiska. 

 Postępowanie zgodnie z procedurami zapewniającymi użytkowanie istniejących 

zakładów i urządzeń w sposób minimalizujący wpływ na środowisko. 

 Szkolenie pracowników i zapewnienie im potrzebnych zasobów w celu uświadomienia 

im ich osobistej odpowiedzialności za ochronę środowiska. 

Nasi dostawcy są zobowiązani przestrzegać tych samych standardów w odniesieniu do 

swoich dostawców, kontrahentów i podwykonawców oraz w razie potrzeby być w stanie to 

udowodnić. 

Zarządzanie ryzykiem 

Zakres naszych działań wprowadza potencjalne zagrożenia dla naszej działalności 

biznesowej, co wymaga skutecznego zarządzania ryzykiem. W celu spełnienia naszych 

zobowiązań zarówno względem naszych pracowników, jak i interesariuszy w odpowiedzialny 

sposób zarządzamy ryzykiem. 

Oczekujemy od naszych dostawców, aby wykazywali się odpowiedzialną postawą wobec 

ryzyka, oraz aby oczekiwali tego samego od swoich dostawców. 

Oczekiwania wobec wszystkich naszych dostawców obejmują:- 

 Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i rozważny, aby zminimalizować 

ryzyko bankructwa. 
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 Informowanie Grupy NSG o wszelkich problemach lub wydarzeniach, które znacząco 

zwiększają poziom ryzyka w łańcuchu dostaw. 

 Stosowanie własnego procesu oceny ryzyka u dostawców. 

Rozwój dostawców 

Grupa NSG będzie oceniać dostawców w odniesieniu do swoich oczekiwań, zarówno w 

trakcie, jak i po zakończeniu procesu wyboru, wykorzystując szereg kluczowych wskaźników 

efektywności (KPI, Key Performance Indicators), które będą stosowane jako narzędzie 

umożliwiające stałe doskonalenie. 

Od naszych dostawców będziemy oczekiwać nie tylko działania zgodnie z aktualnymi 

oczekiwaniami, ale również świadomości i gotowości do spełniania przyszłych 

przewidywanych wymagań wynikających na przykład z przepisów ustanowionych przez 

Grupę NSG, jej klientów lub rząd. Ma to na celu zapewnienie stałej poprawy jakości życia 

ludzi i stanu środowiska. 

Grupa NSG będzie współpracować z dostawcami w celu rozwijania tych inicjatyw lub 

ulepszania istniejących rozwiązań, które będą obejmowały również obszary innowacji 

technicznych i udoskonaleń operacyjnych. 
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