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W s t ę p

Wstęp

Poniżej opisane wymagania definiują oczekiwania Grupy
odnoszące się do sposobu myślenia oraz prowadzenia
działalności partnerów biznesowych w ramach czynności 
wspólnych; dotyczy to zwłaszcza dostawców i partnerów
sprzedaży. Wymagania, o których mowa uznaje się za
podstawę zapewnienia relacji biznesowych pomiędzy Grupą
Volkswagen i jej partnerami.

Niniejsze wymagania obejmujące zrównoważony rozwój u
partnerów biznesowych, uwzględniają krajowe i 
międzynarodowe postanowienia oraz konwencje, na przykład
zasady UN Global Compact, Kartę Praw Biznesowych
Zrównoważonego Rozwoju Międzynarodowej Izby Handlowej,
Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych,
Zasady Przewodnie ONZ w Biznesie oraz Prawa Człowieka wraz
z odpowiednimi konwencjami Międzynarodowej Organizacji
Pracy (ILO), a także Zasady Przewodnie dotyczące poprawy
sposobu zapewnienia zrównoważonego rozwoju w ramach
łańcucha dostaw wydanych jako część Kampanii na rzecz
zrównoważonego rozwoju.

Poza tym, wymagania odnoszące się zrównoważonego
rozwoju bazują na standardach wewnętrznych oraz
wartościach uwzględniających deklarację praw społecznych,
relacje branżowe w obszarze działania firmy Volkswagen,
Politykę Bezpieczeństwa Zawodowego w ramach Grupy
Volkswagen, Politykę Środowiskową firmy Volkswagen, a także
cele środowiskowe oraz wytyczne w niej zawarte i politykę
jakości, włącznie z Kodeksem Postępowania pracowników
Grupy Volkswagen.
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Z a m i a r i m o t y w a c j a

Zamiar i motywacja

Naszym celem jest utrzymanie konkurencyjności poprzez
zapewnienie jakości oraz trwałej wartości naszych produktów
i usług, a także poprzez prowadzenie czynności biznesowych
w sposób skuteczny i zrównoważony. Długoterminowe
powodzenie naszej firmy pozostaje również zależne od szybkości 
z jaką identyfikujemy ryzyko oraz możliwości podejmowania
skutecznego działania; ponadto konsekwentnie stosujemy się do
obowiązujących zapisów prawnych, treści rozporządzeń oraz
naszych własnych dobrowolnych zobowiązań.

Nie tylko ustanawiamy wysokie standardy w obrębie Grupy
Volkswagen, ale również gwarantujemy zgodność ze
wspomnianymi standardami w ramach całego łańcucha wartości. 
Takie podejście opiera się na rozpoznawaniu prostego faktu, że
odpowiedzialne postępowanie oraz powodzenie handlowe nie
wykluczają się wzajemnie a zamiast tego wzajemnie się promują.

Oczekujemy zrozumienia oraz nastawienia nie tylko ze strony
wszystkich naszych pracowników, ale również ze strony
partnerów biznesowych. Nasi partnerzy biznesowi przekazują
niniejsze zasady oraz zobowiązania - których od nich
wymagamy - własnym pracownikom oraz ich partnerom
biznesowym. Mogą oni również wdrażać dodatkowe zasady.
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W s p ó ł p r a c a

Współpraca

Partnerzy biznesowi Grupy Volkswagen stanowią integralną
część sukcesu całej Grupy. Partnerstwo przyczynia się do
tworzenia trwałych relacji biznesowych, z których wszystkie
strony czerpią korzyści. Z tego względu, Grupa pozostaje
skupiona na bliskiej współpracy ze swoimi partnerami 
biznesowymi.

Stosując wymagania odnoszące się do zrównoważonego
rozwoju, pozostajemy świadom i naszej odpowiedzialności za
ekonomiczny, ekologiczny oraz społeczny wpływ naszych
działań. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów
biznesowych, szczególnie w zakresie praw człowieka, zdrowia
i bezpieczeństwa w środowisku pracy, ochrony środowiska
naturalnego oraz zwalczania działań korupcyjnych.
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Z a s i ę g i z a k r e s d z i a ł a n i a

Zasięg i zakres działania

Niżej opisane wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju
odnoszą się do wszelkich relacji biznesowych pomiędzy Grupą
Volkswagen a jej partnerami biznesowymi o tyle, o ile dotyczą
one właściwych działań biznesowych.

Ponadto, partnerzy biznesowi muszą czynić właściwe kroki, 
aby również zagwarantować zgodność ze wspomnianymi
wymaganiami ze strony ich partnerów biznesowych oraz
wzdłuż całego łańcucha dostaw.
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W y m a g a n i a

•
•
•
•

Polityka środowiskowa Volkswagen;
Cele środowiskowe działu Rozwoju Technicznego;
Norma VW 01155 (Części zamienne do pojazdów); 
Sekcja 2.1 (Cele normy), 8 (Zgodność środowiskowa), 
9.1 (Wymagania i zakazy materiałowe) oraz
9.2 (Wymagania materiałowe) normy VW 99000 
(Wymagania ogólne dotyczące wykonania Umów
w sprawie tworzenia komponentów); a także
Specyfikacje techniczne części standardowych.•

Poza tym, Grupa Volkswagen oczekuje od wszystkich swoich
partnerów biznesowych stosowania się do zasady:

Tworzenia i stosowania systemów zarządzania środowiskiem

Zarządzanie środowiskowe jest jednym z głównych celów
polityki korporacyjnej. Z tego względu, Grupa Volkswagen
wymaga od wszystkich swoich partnerów biznesowych –
o określonym profilu ryzyka - wdrożenia odpowiednich 
systemów zarządzania środowiskiem. Grupa oczekuje od tych 
partnerów biznesowych, którzy prowadzą zakłady produkcyjne 
zatrudniające ponad 100 pracowników, posiadania certyfikatu 
zgodnie z międzynarodową normą ISO 14001 lub
z regulacją EMAS Unii Europejskiej. 

W przypadku partnerów sprzedaży, Grupa Volkswagen zaleca
zastosowanie się do treści normy ISO 14001 lub normy zgodnej
z ISO 14001.

Wymagania

1. Ochrona środowiska

Grupa Volkswagen odpowiada za ciągłe usprawnianie
kompatybilności środowiskowej swoich produktów i usług oraz
za obniżanie wymagań dotyczących zasobów naturalnych
w całym okresie użytkowania uwzględniając jednocześnie
czynniki ekonomiczne. Partnerzy biznesowi pozostają
zobowiązani do stosowania się do treści wszelkich
obowiązujących środowiskowych zapisów prawnych
i rozporządzeń we wszystkich krajach, w których prowadzą
działalność.

Poniższe polityki oraz normy obowiązują wszystkich dostawców:



Partnerzy biznesowi są zobowiązani stawiać czoło wyzwaniom
ekologicznym z zachowaniem najwyższej staranności oraz
przewidywać wszelkie potencjalne zagrożenia. Należy
promować rozwój i rozpowszechnianie technologii przyjaznych
dla środowiska. Dostawcy powinni ciągle usprawniać wydajność
środowiskową produktów i usług określając cele oraz
monitorując środowiskowe kluczowe wskaźniki efektywności. 
Podczas prowadzenia wszelkich czynności w całym okresie
użytkowania produktów i świadczenia usług należy zapobiegać
występowaniu wpływu na środowisko oraz zdrowie
pracowników lub utrzymywać go na minimalnym poziomie. 
Partnerzy biznesowi są szczególnie zobowiązani do starań w
kierunku minimalizowania emisji do otoczenia gazów, które
stwarzają ryzyko dla środowiska i zdrowia człowieka; dotyczy to
również emisji gazów cieplarnianych. Aby pozytywnie wpływać
na środowiskowe kluczowe wskaźniki efektywności odnoszące
się do produktów i usług, dostawcy są zobowiązani zapewniać
proaktywne zarządzanie większością znaczących wskaźników
środowiskowych, w tym redukcją emisji gazów cieplarnianych
w całym łańcuchu dostaw. Grupa Volkswagen monitoruje
rozwój swoich partnerów biznesowych. Z tego względu,
dostawcy muszą przedkładać na żądanie Grupy Volkswagen
informacje dotyczące całkowitego zużycia energii wyrażonego
w MWh oraz emisji CO₂ wyrażonej w tonach metrycznych
(zakres 1, 2 i 3).
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Efektywne wykorzystanie zasobów produktów i procesów

Efektywne wykorzystanie energii, wody i surowców,
zastosowanie odnawialnych zasobów oraz minimalizację szkód
środowiskowych oraz niekorzystnego wpływu na zdrowie należy
brać pod uwagę w ramach rozwoju, wydobycia surowców, 
produkcji, okresu użytkowania produktu oraz etapów
w procesie recyklingu i prowadzenia innych czynności.

Rejestr, ocena i ograniczenia względem substancji i materiałów

Partnerzy biznesowi są zobowiązani zapobiegać zastosowaniu
substancji i materiałów wywierających niekorzystny wpływ na
środowisko lub zdrowie osób. W związku z tym, partnerzy
biznesowi muszą dokonywać identyfikacji alternatywnych
rozwiązań przyjaznych dla środowiska, które będą efektywne
w długim czasie. Partnerzy biznesowi pozostają zobowiązani do
rejestrowania, deklarowania oraz o ile będzie to miało
zastosowanie, uzyskiwania zezwoleń na substancje zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w obrębie
określonych obszarów rynkowych.

W y m a g a n i a

Aktywne podejście do wyzwań środowiskowych; zapobieganie
występowaniu szkód w środowisku naturalnym oraz zagrożeń
dla zdrowia osób
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2. Prawa człowieka i prawa pracownicze

W ramach Grupy Volkswagen, poszanowanie względem
uznanych na całym świecie praw człowieka tworzy podstawę
dla wszelkich relacji biznesowych. Nasi partnerzy biznesowi
zobowiązują się do poszanowania praw pracowników i innych
stron zainteresowanych, a także do postępowania zgodnie
z zasadami obowiązującymi w społecznościach 
międzynarodowych.

Zakaz pracy niewolniczej i zakaz handlu ludźmi
Jakość i bezpieczeństwo

Partnerzy biznesowi eliminują w sposób świadomy wszelkie
formy pracy przymusowej lub obowiązkowej jak również
wszelkie formy nowoczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi.
Nie stosuje się niewolniczej ani przymusowej pracy więźniów.
Relacje pracownicze buduje się na zasadzie dobrowolności;
zobowiązania umowne mogą być rozwiązywane przez 
pracowników według ich uznania oraz w ramach
uzasadnionego okresu wypowiedzenia.

W y m a g a n i a

Odpady i recykling

Zapobieganie występowaniu strat, ponowne wykorzystanie
zasobów, recykling oraz bezpieczne i przyjazne dla środowiska
usuwanie odpadów resztkowych, środków chemicznych
i ścieków należy uwzględniać w procesie rozwoju, produkcji, 
okresu użytkowania produktu oraz późniejszych procesów
prowadzonych po zakończeniu eksploatacji, a także innych
czynności.

Po zrealizowaniu dostawy, wszelkie produkty i usługi muszą
spełniać umownie uzgodnione kryteria jakości oraz
bezpieczeństwa; nie mogą one stwarzać zagrożenia podczas ich
planowanego zastosowania.



Partnerzy biznesowi odrzucają wszelkie formy dyskryminacji
i prześladowań. Partnerzy biznesowi nie mogą dyskryminować 
pracowników na przykład na gruncie etnicznym, koloru skóry,
płci, religii, narodowości, orientacji seksualnej, pochodzenia
społecznego, ułomności fizycznych lub psychicznych, stanu
cywilnego, ciąży, członkostwa w związkach zawodowych lub
organizacjach politycznych o tyle, o ile będzie to oparte na
zasadach demokratycznych i tolerancji
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względem osób o odmiennych poglądach. Zasadniczo,
pracownicy są wybierani, zatrudniani oraz wspierani na
podstawie ich kwalifikacji oraz umiejętności.

Partnerzy biznesowi mają za zadanie zagwarantowanie
środowiska pracy wolnego od prześladowań. Pozostają oni
zobowiązani do promowania warunków socjalnych, które będą
budować szacunek względem jednostki. Partnerzy biznesowi
muszą zagwarantować, że pracownicy nie są poddawani
nieludzkiemu traktowaniu pod względem fizycznym
i psychicznym, nie podlegają karom fizycznym lub groźbom.

Odszkodowania i świadczenia

Odszkodowania i świadczenia wypłacane lub otrzymywane
z tytułu przepracowania normalnego tygodnia pracy
odpowiadają przynajmniej prawnie obowiązującemu
i gwarantowanemu minimum. W przypadkach, gdy nie istnieją 
zapisy ustawowe lub układy zbiorowe pracy, bazują one na
przemysłowych, zwyczajowych miejscowych przepisach
obejmujących odszkodowania i świadczenia, które gwarantują
odpowiedni standard życia pracownikom oraz ich rodzinom.

Wymagan ia

Niezatrudnianie dzieci oraz ochrona pracowników
niepełnoletnich

Zakazane jest zatrudnianie dzieci. Należy stosować się do
treści rozporządzeń krajowych dotyczących minimalnego
wieku zatrudnianych osób. Zapisy Konwencji C138
Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour 
Organisation) obowiązują w przypadkach, gdy nie wdrożono
przepisów krajowych. Na tej podstawie, nie wolno zatrudniać
osób poniżej 15-go roku życia bezpośrednio lub pośrednio
poza przypadkami ustanowionymi w treści Artykułów 6 i 7
niniejszej Konwencji. Partnerzy biznesowi są zobowiązani do
zagwarantowania, 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.

Brak dyskryminacji i prześladowań



Partnerzy biznesowi Grupy Volkswagen muszą postępować 
zgodnie z zapisami krajowych przepisów dotyczących zdrowia,
bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pożarowego w środowisku
pracy. Wszystkie środki bezpieczeństwa oraz środki ochrony
zdrowia w środowisku pracy nie obejmują nakładów na
świadczenia na rzecz pracowników (Konwencja ILO 155).
Ponadto, konieczne jest wdrożenie procesu umożliwiającego
ciągłą redukcję występowania zagrożeń dla zdrowia w środowisku
pracy oraz wprowadzenie ulepszeń w zakresie ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pożarowego..
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W tym celu, partnerzy biznesowi muszą w szczególności:

• Informować pracowników o zidentyfikowanych
zagrożeniach oraz związanych z nimi zastosowanymi
środkami zapobiegawczymi oraz naprawczymi w celu
m inimalizacji zagrożeń. Tego typu informacje muszą być
dostępne w językach, którymi posługują się pracownicy.

• Przeprowadzać szkolenia pracowników w zakresie
postępowania w celu zapobiegania występowaniu
schorzeń zawodowych, zapobiegania wypadkom
w środowisku pracy, udzielania pierwszej pomocy, obsługi
środków chemicznych oraz bezpieczeństwa pożarowego.

• Zapewniać nieodpłatnie odpowiedni sprzęt oraz odzież
ochronną.

• Instalować odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy, na
przykład wykrywacze pożaru i gaśnice.

• Monitorować i kontrolować zagrożenia dla zdrowia
związane ze środowiskiem pracy oraz powiązane z tym
środki ochrony.

• Um ieszczać etykiety na opakowaniach środków
chemicznych według przyjętego ogólnoświatowego
zharmonizowanego system klasyfikacji i znakowania
środków chemicznych (GHS) lub według treści
rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji, znakowania
i pakowania środków chemicznych w krajach Unii
Europejskiej. Środki chemiczne należy przechowywać
zgodnie z treścią rozporządzeń krajowych.

Wymagan ia

Czas pracy

Partnerzy biznesowi są zobowiązani do zagwarantowania, że czas
pracy odpowiada przynajmniej właściwym krajowym prawnym
wymaganiom lub minimalnym standardom właściwych
krajowych sektorów gospodarki. W przypadku braku prawnych
wymagań lub standardów minimalnych, zastosowanie znajduje
międzynarodowa norma ILO uwzględniająca maksymalnie
48-godzinny 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.

Zdrowie i bezpieczeństwo zawodowe oraz bezpieczeństwo
pożarowe
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• Sporządzać odpowiednie plany awaryjne, zapewniać sprzęt
przeciwpożarowy oraz środki pierwszej pomocy w celu
umożliwienia prowadzenia działań w razie wystąpienia wypadku
lub konieczności zorganizowania właściwego transportu osób
poszkodowanych.
• Zapewniać odpowiednią ilość wyjść ewakuacyjnych, dróg
ewakuacyjnych oraz punktów zbornych oznakowanych we
właściwy sposób.

W razie wystąpienia wypadku w środowisku pracy mimo
zastosowania wszelkich środków przez partnera biznesowego,
pierwszą pomoc należy zapewnić zgodnie z odpowiednimi
zapisami w kraju, gdzie wystąpiło zdarzenie.

Warunki pracy oraz warunki pobytu

Partnerzy biznesowi udostępniają pracownikom toalety oraz
dostęp do wody pitnej – z uwzględnieniem prawa,
rozporządzeń lub norm krajowych. Wszelkie zaplecze służące
do prowadzenia konsumpcji oraz przygotowania pożywienia
i jego przechowywania musi spełniać wymagania higieny. Jeśli
charakter pracy wymaga zapewnienia pracownikom kwater 
mieszkaniowych, muszą one spełniać wymagania czystości
i bezpieczeństwa oraz należytej przestrzeni mieszkalnej.

Swoboda zrzeszeń

Podstawowe prawo pracowników uwzględnia swobodę
tworzenia związków zawodowych oraz reprezentacji
pracowników, a także możliwość przynależności do nich.
W krajach, w których niniejsze prawo jest ograniczone
miejscowymi zapisami prawnymi, należy wspierać alternatywne
legalne rozwiązania.

3. Przejrzystość relacji biznesowych

Relacje z partnerami biznesowymi

Grupa Volkswagen wraz ze swoimi partnerami biznesowymi
ponosi odpowiedzialność za działania oraz za dokonywanie
wyboru własnych partnerów biznesowych. Z tego względu,
Grupa Volkswagen przeprowadza analizę ekonomiczno-
finansową związaną z uczciwością zawodową proporcjonalnie
do ponoszonego ryzyka w odniesieniu do swoich partnerów
biznesowych. Partnerzy biznesowi Grupy prowadzą działania
związane z zapewnieniem uczciwości zawodowej oraz dbają
o reputację Grupy Volkswagen. W dalszej kolejności, dokładają
oni starań w celu zachowania relacji biznesowych wyłącznie
z należycie sprawdzonymi partnerami biznesowymi, którzy
prowadzą działania zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz
rozporządzeniami. Przeprowadzają oni właściwe działania
w celu usuwania zidentyfikowanych nieprawidłowości
i zapobiegania ich występowaniu w przyszłości.

Wymagan ia
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4. Zasada uczciwej konkurencji

Wolna konkurencja

Partnerzy biznesowi przestrzegają zasad uczciwej i wolnej
konkurencji. Z tego względu, Grupa Volkswagen wymaga od
swoich partnerów biznesowych stosowania się do przepisów
odnoszących się do konkurencji i działań antymonopolowych.
W szczególności, nie mogą oni wchodzić w porozumienia
antykonkurencyjne lub porozumienia z firmami
konkurencyjnymi, dostawcami, klientami lub innymi stronami
trzecimi, a także nie mogą nadużywać 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.

W y m a g a n i a

Zapobieganie występowaniu konfliktów interesów

Partnerzy biznesowi Grupy Volkswagen podejmują decyzje
wyłącznie w oparciu o kryteria związane z zakładanymi celami;
na ich decyzje nie mają wpływu czynniki finansowe lub osobiste
lub ogół relacji.

Zakaz działań korupcyjnych

Grupa Volkswagen oraz jej partnerzy biznesowi nie tolerują
praktyk korupcyjnych; podejmują oni kampanie zapobiegające 
tego typu praktykom. Z tego względu, Grupa Volkswagen
wspiera krajowe i międzynarodowe działania mające na celu
niewywieranie wpływu lub zapobieganie wypaczaniu sensu
konkurencji w wyniku wręczania korzyści majątkowych.
Grupa wymaga od swoich partnerów biznesowych odrzucania
i zapobiegania występowaniu wszelkich form korupcji, w tym
tych, które zwane są drobną gratyfikacją (płatności, które
przyspieszają wykonanie rutynowych czynności przez
urzędników). Partnerzy biznesowi muszą gwarantować, że ich
pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele nie wręczają, nie
oferują lub nie przyjmują łapówek, drobnych gratyfikacji,
depozytów nieprawidłowych lub innych nieprawnych płatności
lub korzyści majątkowych na rzecz lub od klientów, urzędników
lub innych stron trzecich



Przetwarzanie wszelkich danych osobowych dotyczących
pracowników, klientów i partnerów biznesowych
(np. zdobywanie, przechowywanie, zbieranie, 
wykorzystanie, zabezpieczanie) musi przebiegać zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
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5. Obowiązek dochowania staranności w celu 
odpowiedzialnego promowania łańcucha dostaw
surowców
Nasi dostawcy pozostają zobowiązani do zachowania należytej 
staranności w odniesieniu do surowców – w szczególności cyny,
tantalu, rtęci, złota, kobaltu oraz miki.

Dotyczy to stosowania środków ukierunkowanych na
identyfikację ryzyka – między innymi w odniesieniu do
bezpośredniego lub pośredniego finansowania konfliktów
zbrojnych oraz poważnych wykroczeń przeciw prawom
człowieka, w tym zatrudniania dzieci, zmuszania do
świadczenia pracy oraz pracy niewolniczej – a także
przedsiębranie stosownych środków służących do
minimalizacji takiego ryzyka.

Dotyczy to również ciągłych starań – ze strony dostawców -
obejmujących poprawę przejrzystości w całym łańcuchu
dostaw ‘w górę’ z uwzględnieniem wydobycia surowców.
Informacje dotyczące przemysłu metalurgicznego
i rafineryjnego wykorzystywane przez dostawców lub
poddostawców należy udostępniać Grupie na żądanie firmy
Volkswagen.
Oczekujemy, że dostawcy nie będą stosować surowców z hut
lub rafinerii, które nie spełniają wymagań OECD obejmujących
wytyczne odnośnie należytej staranności w ramach łańcucha
dostaw minerałów z obszarów, na których prowadzone są
działania zbrojne oraz obszarów podwyższonego ryzyka.

Wymagan ia

Kontrola importu i eksportu

Partnerzy biznesowi ściśle stosują się do obowiązujących
przepisów dotyczących importu i eksportu towarów, usług
i informacji. Ponadto, stosują się oni do zapisów umieszczonych
w treści wykazu obowiązujących sankcji.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Partnerzy biznesowi gwarantują zgodność z obowiązującymi
zapisami prawnymi obejmującymi pranie pieniędzy.

Ochrona informacji poufnych

Partnerzy biznesowi muszą stosować oraz chronić wszelkie
informacje we właściwy sposób. Oprócz tego, dane należy
przechowywać zgodnie z ich klasyfikacją. Partnerzy biznesowi
pozostają zobowiązani do zagwarantowania, że dane wrażliwe
zostają we właściwy sposób zebrane, przetwarzane, zapisane
i usuwane. Partnerzy biznesowi zobowiązują swoich
pracowników do utrzymywania biznesowych informacji 
poufnych w tajemnicy. Informacji poufnych nie można
publikować, przekazywać stronom trzecim lub udostępniać
w jakiejkolwiek innej formie bez uzyskania stosownej zgody.



6. Integracja wymagań dotyczących
zrównoważonego rozwoju w ramach organizacji
i procesów produkcyjnych
Grupa Volkswagen oczekuje, że niniejsze wartości będą
stanowiły integralną część wymagań obejmujących
zrównoważony rozwój stosowanych każdego dnia w biznesie
poprzez strukturyzowane i odpowiednie zarządzanie partnera
biznesowego. Tego typu zarządzanie musi identyfikować oraz
zapewniać ocenę wymagań prawnych i innych oraz szkolenia
pracowników w celu zagwarantowania zgodności z tymi 
wymaganiami.

Założenia polityki

Grupa Volkswagen zaleca, aby partnerzy biznesowi tworzyli
założenia polityki wewnętrznej (np. kodeks postępowania), która
będzie ustanawiała ich zobowiązania według standardów
społecznych, etycznych i ekologicznych. Takie założenia należy
spisać w języku zrozumiałym dla pracowników w miejscu
pracy 2da8nego partnera biznesowego.

Dokumentacja

W zakresie wymaganym zapisami prawnymi, partnerzy
biznesowi muszą prowadzić rejestr stosownej dokumentacji
oraz uwag w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi
zapisami prawnymi. Dotyczy to prowadzenia rejestru
wymaganych zezwoleń i licencji.

W y m a g a n i a

Wymagania obejmujące zachowanie należytej staranności
stanowią rozwinięcie powyższych wymagań dotyczących
zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska,
praw człowieka oraz praw pracownika, przejrzystych relacji 
biznesowych oraz uczciwych relacji rynkowych będących
integralną częścią procesu należytej staranności



Szkolenia

Partnerzy biznesowi są zobowiązani do tworzenia programów
szkoleniowych mających za zadanie usprawnienie rozumienia
definicji wskazówek, wdrażania procesu oraz komunikacji
w ramach oczekiwań względem pracowników. Partnerzy
biznesowi są zobowiązani do nieprzerwanego szkolenia
swoich pracowników oraz ich ukierunkowania do prowadzenia
działań według obowiązujących zasad i rozporządzeń.

Odpowiedzialność

Grupa Volkswagen zaleca, by partnerzy biznesowi ustanawiali 
osobę odpowiedzialną za zarządzanie zrównoważonym
rozwojem lub osobę o podobnym zakresie obowiązków, która 
będzie odpowiadała przed kierownictwem właściwego partnera
biznesowego. Taka osoba będzie miała za zadanie
opracowywanie oraz wdrażanie celów i środków
zrównoważonego rozwoju w strukturze firmy, a także
gwarantowanie zgodności z zasadami postępowania w branży.

Niezgodność z etyką zawodową

Grupa Volkswagen oczekuje, że pracownicy partnera
biznesowego będą świadomie zwracali uwagę na wszelkie
przypadki występowania niezgodności z wymaganiami
ustanowionymi w niniejszym dokumencie.
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W e r y f i k a c j a z g o d n o ś c i z w y m a g a n i a m i G r u p y V o l k s w a g e n

Weryfikacja zgodności z wymaganiami Grupy
Volkswagen
Grupa Volkswagen zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności
z niniejszymi wymaganiami z wykorzystaniem właściwych środków.
Tego typu weryfikacja może przybierać formę kwestionariuszy lub wynajęcia 
rzeczoznawców na terenie zakładu.

Taka kontrola zakładu zostaje przeprowadzona wyłącznie po
wcześniejszym powiadomieniu oraz w obecności przedstawicieli
partnera biznesowego w trakcie typowych godzin roboczych oraz zgodnie
z obowiązującym prawem, szczególnie w odniesieniu do ochrony danych.

Weryfikacja/kontrole zakładowe opisane powyżej mogą również
odbywać się przed przeprowadzeniem kontroli u partnera biznesowego
będąc tym samym obowiązkową częścią umowy. Wszelkie zidentyfikowane
niezgodności z wymaganiam i odnoszącymi się do zrównoważonego rozwoju
w ramach łańcucha dostaw u danego dostawcy zostaną poddane ocenie przez
dostawcę w rozsądnym terminie; dostawca pozostaje odpowiedzialny za
usunięcie wszelkich niezgodności bez dodatkowych kosztów ponoszonych
przez Grupę Volkswagen.
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Opcje realizacji zgłoszeń i punkty kontaktu dla
przypadków naruszenia zasad etyki zawodowej

Zachowania niezgodne z etyką zawodową należy niezwłocznie
identyfikować, przetwarzać oraz eliminować w celu
zabezpieczania interesów Grupy Volkswagen, jej pracowników
oraz partnerów biznesowych. Odnosi się to do czujności każdej
osoby oraz chęci zwracania uwagi na potencjalne poważne
naruszenia przepisów na podstawie wiarygodnych dowodów.
Cenimy również tego typu informacje pochodzące od
partnerów biznesowych, klientów i stron trzecich.

Zasada zgłaszania nieprawidłowości obowiązująca w firmie
Volkswagen służy do zgłaszania poważnych naruszeń
przepisów oraz łamania prawa przez pracowników Grupy.
Chodzi tutaj zwłaszcza o występowanie naruszeń, które
w znaczący sposób wpływają na reputację lub wyniki
finansowe Grupy Volkswagen lub jednej z firm należących do
Grupy.

W kontekście stosowania uczciwej i przejrzystej procedury,
zasada zgłaszania nieprawidłowości chroni firmę, osoby
zaangażowane oraz osoby stosujące niniejszą zasadę. Została
ona opracowana na podstawie procesów standardowych
i procesów szybkiego reagowania, a także w zgodzie z zasadą
działania poufnych profesjonalnych systemów przetwarzania
sprawozdań przesyłanych przez rzeczoznawców wewnętrznych.

• W przypadku Uzasadnionego Podejrzenia na wystąpienie 
niezgodności po stronie pracowników Grupy Volkswagen 
lub pracowników partnera biznesowego współpracujących z 
Grupą Volkswagen, prosimy o przekazanie stosownej 
informacji poprzez system zgłaszania nieprawidłowości 
firmy Volkswagen. Dostęp do systemu zgłaszania 
nieprawidłowości, w tym do rzecznika praw pracowniczych, 
można uzyskać na różne sposoby, np. klikając na zakładki 
“Grupa (Group)”, “Zgodność i zarządzanie ryzykiem
(Compliance & Risk Management)” na stronie firmy 
Volkswagen www.volkswagenag.com.

• W razie potwierdzenia Uzasadnionego Podejrzenia  
potencjalnej nieprawidłowości spowodowanej działaniem 
pracowników dostawcy, prosimy przekazać stosowną 
informację pocztą elektroniczną na adres 
sustainability@vwgroupsupply.com lub z wykorzystaniem 
systemu zgłaszania nieprawidłowości. 

System zgłaszania nieprawidłowości firmy Volkswagen zapewnia
opcję zastosowania internetowej platformy komunikacyjnej do
kontaktu z działem prawnym w Biurze Dochodzeniowym
(Investigation Office), w celu wymiany dokumentacji oraz
pozostawania w kontakcie z wykorzystaniem skrzynki email. 
Niniejsza platforma jest narzędziem poufnym i chronionym. 
W systemie zgłaszania nieprawidłowości można zdecydować czy
do raportu o nieprawidłowościach zostaną ewentualnie
dołączone dane osoby sporządzającej taki raport.

http://www.volkswagenag.com/
mailto:sustainability@vwgroupsupply.com
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Zewnętrzni rzecznicy praw pracowniczych również są dostępni
w charakterze kolejnego punktu do kontaktu. Są to prawnicy
zobowiązani tekstem przysięgi o zachowaniu tajemnicy zawodowej, 
w tym między innymi zachowaniu tajemnic Grupy Volkswagen.
Wskutek tego, osoby zgłaszające nieprawidłowości, które nie życzą
sobie ujawniania ich danych mają zapewnioną anonimowość przez
Grupę Volkswagen. Po uzyskaniu zgody osób zgłaszających
nieprawidłowości, rzecznicy praw pracowniczych wprowadzają raporty
– anonimowo na życzenie tych osób – do systemu firmy Volkswagen.
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P r a w n e k o n s e k w e n c j e n a r u s z e n i a w y m a g a ń

Prawne konsekwencje naruszenia wymagań

Grupa Volkswagen uznaje zgodność z wymaganiami ustanowionymi w treści
niniejszego dokumentu jako podstawę w ramach relacji biznesowych. Grupa
zastrzega sobie prawo do prowadzenia stosownych czynności prawnych w
przypadkach, gdy partnerzy biznesowi Grupy Volkswagen nie zachowują zgodności
z niniejszymi wymaganiami.

Ostateczna decyzja dotycząca rezygnacji z podejmowania kroków prawnych a zamiast
tego przedsięwzięcia działań alternatywnych w przypadku, gdy partner biznesowy
jest w stanie w sposób wiarygodny zagwarantować oraz udowodnić wdrożenie
natychmiastowych środków zaradczych mających na celu zapobieganie
występowaniu porównywalnych przypadków w przyszłości należy do Grupy
Volkswagen.
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Wolfsburg, 29maja 2019

Dr. Christian Dahlheim
Konzern Vertrieb

Hiltrud Dorothea Werner
Integrität und Recht

Dr. Stefan Sommer
Komponente & Beschaffung

Z o b o w i ą z a n i a u m o w n e c

Zobowiązania umowne

W przypadkach, w których zobowiązania zostały uzgodnione
z partnerem biznesowym na podstawie indywidualnych
umów o treści odmiennej od zasad zawartych w niniejszym
dokumencie, wówczas takie odrębne zobowiązania
zachowują nadrzędność.
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