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1. WPROWADZENIE 
 
SIRO-Bielsko dąży do budowania korzystnych dla obu stron relacji z Dostawcami w oparciu o 
wspólne wartości i odpowiednie do nich zachowania.   
 
Nasz Kodeks Postępowania to przewodnik napisany z myślą o naszych pracownikach aby pomóc 
im zrozumieć nasze wartości oraz zaprezentować im nasze oczekiwania względem ich codziennych 
postepowań względem kolegów i koleżanek z pracy a także względem partnerów zewnętrznych. 
 
Niniejszy dokument nazwany Kodeksem Postepowania Dostawcy zawiera konkretne części Naszego 
Kodeksu Postępowania które dotyczą Ciebie, Dostawco. Jesteś ważną częścią naszej rzeczywistości 
i chcemy abyś przestrzegał naszych zasad etycznych. Nie chcemy pracować z kimś kto postrzega 
świat niezgodnie z naszymi normami etycznymi. Zachęcamy Cię także do aktywnej rozmowy o tym 
dokumencie gdybyś miał jakiekolwiek uwagi czy spostrzeżenia.  

 

a. Podstawa Kodeksu Dostawcy 
 
Kodeks Dostawcy opiera się na wierze w ludzi a także na wartościach w które wierzymy i którymi 
kierujemy się w życiu codziennym. Wartości te zobowiązują nas do działań zgodnie z najwyższymi 
standardami etycznymi. Wierzymy że człowiek jest dobry i ma dobre zamiary.  
 
Nasz Kodeks oparty jest na odpowiedzialnych i zrównoważonych wartościach, szanujących 
różnorodność która nas otacza. Troska o każdego jest kluczem do zrozumienia naszych wartości.  
 
Pracujemy bezpiecznie albo wcale. Nigdy nie przechodzimy obojętnie obok niebezpiecznych 
zachowań. Wspieramy troskę o zdrowie i dobre samopoczucie. 
 
Troszczymy się nie tylko o ludzi ale także o środowisko. Promujemy zielone, przyjazne środowisku 
rozwiązania i prowadzimy naszą działalność w sposób zgodny z naturą. Jesteśmy tu odpowiedzialni 
wobec przyszłych pokoleń. 
 
Prowadzimy biznes w sposób uczciwy i transparentny. Działamy według Kodeksu postępowania i 
nie akceptujemy rozwiązań na skróty. Wspieramy tworzenie otwartej atmosfery pracy, gdzie każdy 
może wyrażać swoją opinię. 
 
Indywidualnie jako pracownicy, jako zespoły oraz jako cała firma zawsze dążymy do bycia lepszymi 
we wszystkim, co robimy. Jesteśmy organizacją uczącą się i otwarcie dzielimy się naszą wiedzą. 
Jesteśmy dumni z jakości i innowacyjności. Razem z klientami, partnerami i społecznościami 
budujemy lepszy świat. Jesteśmy otwarci i uczciwi, okazując sobie nawzajem zaufanie i szacunek. 



 

4

 
Pomagamy naszym klientom odnieść sukces w ich działalności. Staramy się zrozumieć potrzeby ich 
i ich klientów. Pomagamy naszym klientom przemieniać ich wizję w rzeczywistość. 
 
 

b. Kogo dotyczą zapisy Kodeksu? 
 
 
Wszyscy dostawcy materiałów czy usług do SIRO-Bielsko muszą przestrzegać zasad opisanych w 
tym Kodeksie i spełniać zawarte w nim wymagania. Dotyczy to Ciebie oraz Twoich pracowników a 
także całego Twojego łańcucha dostaw.  To na Tobie spoczywa szczególna odpowiedzialność. 
Musisz dawać przykład i działać zgodnie z niniejszym Kodeksem oraz obowiązującymi normami 
Prawa.  
 
 

c. Przestrzeganie przepisów prawa 
 
 
Twoim obowiązkiem jest spełnianie wszystkich prawnych wymagań związanych z Twoją 
działalnością. Co więcej, jesteś zobowiązany do stosowania naszego Kodeksu nawet wtedy, kiedy 
nasze standardy, np. dotyczące minimalnego wieku zatrudnionych, są surowsze od wymagań 
prawnych. Zwyczaje lub ogólnie przyjęte przez społeczność praktyki nigdy nie mają pierwszeństwa 
przed wymaganiami prawnymi.  
 
 

d. Zgłaszanie niepokojących sytuacji 
 
 
SIRO-Bielsko prowadzi działalność gospodarczą o wysokim stopniu uczciwości i przejrzystości. 
Jednym z elementarnych założeń takiej działalności to atmosfera w której każdy czuje się 
upoważniony do zgłaszania przypadków nieprzestrzegania naszego Kodeksu, w tym 
podejrzewanych zachowań niezgodnych z prawem lub nieetycznych. 
 
To samo dotyczy Ciebie oraz Twoich pracowników i całego Twojego łańcucha dostaw. Jesteście 
zobowiązani do zgłaszania nam podejrzanych lub znanych niewłaściwych zachowań bezpośrednio 
do pracowników SIRO-Bielsko albo jeśli wolicie anonimowo na adres mailowy: 
komisjaetyki@siro.com.pl 
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e. Zakaz działań odwetowych 
 
SIRO-Bielsko nie toleruje odwetu na nikim, który w dobrej wierze zgłosił podejrzenie o niewłaściwym 
postępowaniu. „Dobra wiara” oznacza, że według Twojej najlepszej wiedzy i przeświadczeniu 
wszystko, co zgłaszasz, jest zgodne z prawdą, i żadna informacja nie została celowo zniekształcona. 
Wobec każdego dostawcy który angażującego się w działania odwetowe zostaną wszczęte 
czynności dyscyplinujące włącznie z zakończeniem współpracy. Jeśli doświadczasz działań 
odwetowych ze strony naszych pracowników, zgłoś je jako podejrzewane niewłaściwe działanie. 
 
 

f. Audyty 
 

SIRO-Bielsko zastrzega sobie prawo do monitorowania i przeprowadzania audytów zgodności 
postępowania poszczególnych dostawców z Kodeksem dostawcy. Jeśli chcesz z nami pracować 
jesteś zobowiązany z nami współpracować, podając żądane przez nas odpowiednie informacje oraz 
umożliwiając nam dostęp do poszczególnych osób, co umożliwi nam przeprowadzenia 
konstruktywnego audytu. 

Ty także musisz ocenić swój łańcuch dostaw, aby zapewnić zgodność z naszym Kodeksem Dostawcy, 
oraz przeprowadzać audyty swojego łańcucha dostaw na nasz wniosek. Wszelkie przypadki braku 
zgodności z Twojej strony lub ze strony Twojego łańcucha dostaw muszą zostać skutecznie 
naprawione w odpowiednim terminie oraz bez ponoszenia przez nas lub naszych klientów 
dodatkowych kosztów. 

Naruszenia Kodeksu dostawcy mogą negatywnie wpłynąć na Twoją relację biznesową z SIRO-
Bielsko. Do potencjalnych konsekwencji może należeć m.in. rozwiązanie umowy. Niniejsze 
postanowienie dotyczące audytów nie zwalnia dostawcy z odpowiedzialności lub obowiązków, ani 
też ich nie ogranicza. 
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Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre 
samopoczucie 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy koncentrują 
się na zapobieganiu wypadkom i promowaniu 
zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy 
dla wszystkich pracowników, 
współpracowników i wszystkich tych którzy z 
nami współpracują. Dla SIRO-Bielsko jest to 
priorytet. Do tego celu zmierzamy poprzez 
nieustanne ulepszenia. Tego samego 
oczekujemy od Ciebie. Jeśli masz jakieś 
wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i 
zapobiegania wypadkom w Twoim zakładzie 
zapraszamy Cię do nas z pytaniami.  
   
 
 
NASZE OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCY 
  
• Zapewnisz bezpieczeństwo swoim 
pracownikom oraz upewnisz się że firmy z 
Twojego łańcucha dostaw także takie 
bezpieczeństwo swoim pracownikom zapewniają.  
 
• Dbasz o to żeby Twoi pracownicy byli 
odpowiednio przeszkoleniu z zakresie BHP i PPOŻ 
tak by mogli bezpiecznie wykonywać swoją pracę. 
 
• Uznajesz prawo Pracownika to przerwania 
niebezpiecznej pracy.  
 
• Zapewniasz pracownikowi odpowiednie 
przerwy w pracy oraz odpowiednie zaplecze 
socjalne.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godne warunki pracy 
 
Tolerancyjne i sprawiedliwe środowisko jest 
podstawą naszego postrzegania świata. 
Nasze standardy opierają się na naszych 
wartościach, a także na Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka ONZ, konwencjach 
afiliowanej przy ONZ Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) oraz Wytycznych 
ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. 
Przestrzegasz bezwzględnie tych zasad.  

 

 

NASZE OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCY 
 
 
•  Nie tolerujesz żadnych form pracy dzieci 
przymusowej lub obowiązkowej, w tym praktyk 
takich jak bezprawne lub niedozwolone potrącanie 
z pensji. Za dziecko uznajesz każdą osobę poniżej 
15. roku życia lub poniżej wyższego wieku 
określonego przez lokalne przepisy.  
 
• Nie dopuszczasz praktyk, które ograniczałyby 
wolność przemieszczania się pracowników, jak np. 
zabieranie dokumentów tożsamości, lub pozwoleń 
na pracę jako warunek zatrudnienia. 
 
• Uznajesz szczególne potrzeby 
pracowników w wieku poniżej 18 lat i nasz 
obowiązek zapewnienia im specjalnej opieki. 
 
• Dopuszczasz tylko takie godziny pracy, 
pensje i dodatki, które są zgodne z krajowymi i 
lokalnymi przepisami oraz stosownymi 
konwencjami MOP. 
 
• Uznajesz i szanujesz porozumienia 
zbiorowe i prawo naszych pracowników do 
zrzeszania się i prowadzenia negocjacji 
zbiorowych tam, gdzie dopuszcza to prawo. 
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Zapobieganie dyskryminacji i 
znęcaniu się. 

 
 
Różnorodność to wszystko, czym jako 
jednostki różnimy się od siebie, np. wiek, płeć, 
orientacja seksualna, pochodzenie etniczne, 
przynależność do określonego pokolenia, 
religia, poglądy, język, wykształcenie, stan 
cywilny etc. 
 
Traktujemy wszystkich jednakowo. Pracujemy 
nad tym żeby komunikacja była pełna 
szacunku dla drugiego człowieka. Każdy ma 
prawo do tego samego bez względu na 
różnorodność. Nie tolerujemy żadnej formy 
znęcania się. 
 
 
NASZE OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCY 
 
•   Traktujesz wszystkich jednakowo, zapewniając 
każdemu równe możliwości rozwoju, bez względu 
na wygląd, pochodzenie, religię, poglądy, płeć, 
orientację seksualną, tożsamość płciową lub 
sposób jej wyrażania, wiek, niepełnosprawność, 
stan cywilny lub rodzinny bądź cokolwiek innego 
co każe komuś traktować kogoś gorzej. 
  
• Nie godzisz się na żadne formy 
okazywania braku szacunku, prześladowania, 
dyskryminacji, znęcania się lub składania 
niechcianych propozycji seksualnych. 
 
• Nie uczestniczysz w żadnej formie 
znęcania się, prześladowania ani dyskryminacji i 
reagujesz na nie. 
 
• Nie angażujesz się w działania 
niestosowne, nielegalne, nacechowane seksualnie 
lub w inny sposób obraźliwe.  
 
 
 
 

Środowisko 

 
Środowisko naturalne obejmuje wpływ 
naszych działań i procesów, a także 
długoterminową efektywność środowiskową 
dostarczanych przez nas produktów i usług. 
Dążymy do ochrony środowiska i wierzymy, 
że możemy wnieść istotny wkład w 
zrównoważony rozwój na świecie.  
 
 
NASZE OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCY 
 
•  Aktywnie pracujesz nad poprawą wyników 
w dziedzinie ochrony środowiska swoich 
operacji, produktów oraz usług w trakcie ich 
całego cyklu życia.  
 
• Przestrzegasz wymagań i procedur 
dotyczących używania, przechowywania, 
oznaczania, transportowania oraz usuwania 
chemikaliów i materiałów niebezpiecznych. 
 
•  Podejmując decyzje inwestycyjne bierzesz 
pod uwagę przyszły wpływ inwestycji na 
środowisko. 
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Majątek firmy 
 
 
SIRO-Bielsko posiada zarówno materialne, jak 
i niematerialne aktywa wchodzące w skład 
majątku. Przykładami materialnych aktywów 
są: produkty, materiały, pieniądze, komputery, 
nieruchomości, maszyny i wyposażenie. 
Przykładami niematerialnych aktywów są: 
nasza marka, patenty, znaki handlowe, know-
how, tajemnice przedsiębiorstwa i prawa 
autorskie. 
 
 
NASZE OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCY 
 
• Jeśli używasz naszych aktywów robisz to w 
sposób odpowiedzialny.  
   
• Chronisz aktywa SIRO-Bielsko przed 
uszkodzeniem, kradzieżą, utratą i niewłaściwym 
wykorzystaniem, ponieważ są one kluczowe dla 
naszej działalności. 
  
• Nie używasz aktywów SIRO-Bielsko w pracy 
zarobkowej na rzecz innych podmiotów. 
 
• Nie wolno Ci wykorzystywać aktywów SIRO-
Bielsko oraz swoich  w sposób niewłaściwy, w tym 
przez nadużycia, naruszenia bezpieczeństwa 
danych, wyłudzenia lub korzystanie z treści o 
charakterze obraźliwym lub obscenicznym pod 
względem seksualnym lub etnicznym. 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona danych osobowych 
(ochrona danych) 

 
   
Zapewniamy, aby wszelkie działania na 
danych osobowych, np. ich zbieranie, 
rejestrowanie, porównywanie, 
przechowywanie i usuwanie, odbywały się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Szanujemy prawo każdego do ochrony 
danych osobowych. 
  
 
NASZE OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCY 
 

• Zapewniasz, aby wszelkie działania dotyczące 
danych osobowych tj. ich zbieranie, rejestrowanie, 
porównywanie, przechowywanie i usuwanie lub 
kombinacja wyżej wymienionych, odbywały się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
regulacjami.  
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Zachowanie poufności 
 
 
Ochrona naszych kalkulacji, pomysłów, 
procesów oraz informacji biznesowych jest 
istotna dla naszej konkurencyjności. Z tego 
względu niektóre informacje stanowią 
chronioną własność firmy i uznaje się je za 
poufne. 
 
Do informacji poufnych zalicza się tajemnice 
przedsiębiorstwa, know-how oraz informacje 
zastrzeżone. Należą do nich również plany 
biznesowe, dokumentacja finansowa, 
informacje o klientach, informacje cenowe, 
akta pracowników, oskarżenia i badania 
zgłaszanych przypadków niewłaściwego 
postępowania, dane finansowe i księgowe, a 
także inne kwestie i metody związane z 
prowadzeniem działalności. 
 
 
 
NASZE OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCY 
 
• Zapewniasz ochronę informacji poufnych 
powierzonych Ci przez SIRO-Bielsko oraz naszych 
klientów.  
 
• Jeśli otrzymasz poufną informację przez 
pomyłkę, niezależnie od tego, czy pochodzi ona 
od zewnętrznego partnera biznesowego, 
współpracownika, klienta, pracownika konkurencji 
czy od kogokolwiek innego nie używasz jej by 
odnieść korzyść.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konflikty interesów 

 

Konflikty interesów pojawiają się, gdy 
występuje konflikt pomiędzy naszymi 
osobistymi interesami a interesami SIRO-
BIesko.  

Konflikty interesów mogą mieć źródło w 
gościnności i rozrywce, upominkach, wpłatach 
na cele charytatywne i polityczne, 
sponsoringu i w bliskich relacjach lub w innych 
formach zaangażowania z podmiotem 
konkurującym lub współpracującym z SIRO-
Bielsko. 
 
   
NASZE OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCY 
 
• Nie angażujesz się w działania, które 
powodują faktyczny lub rzekomy konflikt 
pomiędzy Twoimi osobistymi interesami a 
interesami SIRO-Bielsko 
 
• Unikasz sytuacji, w których może dojść do 
konfliktu interesów lub które mogą wyglądać na 
rodzące konflikt interesów. 
 
• W sytuacji zaistnienia potencjalnego 
konfliktu interesów Twoim obowiązkiem jest 
zgłosić go Prezesowi Zarządu SIRO-Bielsko 
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Gościnność i upominki 
 
 
Firmy, aby promować swój biznes okazują 
klientom i partnerom gościnność w formie 
posiłków, podróży czy imprez. Upominek to 
rzecz wręczana dobrowolnie bez oczekiwania 
niczego w zamian. Niewłaściwe okazywanie 
gościnności i wręczanie upominków może 
stwarzać konflikt interesów lub pozory 
przekupstwa. Nie żądamy, nie przyjmujemy i 
nie proponujemy form gościnności ani 
upominków, które mogą wpłynąć lub 
stwarzać pozory wpływania na decyzje 
biznesowe nasze lub naszych partnerów. 
  
 
NASZE OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCY 
 
  
 

• Upominki które wręczasz nie mogą 
stwarzać zobowiązania odbiorcy względem 
darczyńcy lub pozorów takiego zobowiązania. 
Muszą służyć faktycznemu celowi biznesowemu. 
Nie mogą mieć niemoralnego charakteru ani 
naruszać godności innych. Okazywanie 
gościnności powinno mieścić się w granicach 
umiarkowanej wartości. 
 
• Nigdy nie oferujesz i nie przyjmujesz 
żadnych upominków w formie pieniędzy lub 
ekwiwalentu pieniężnego. 
 
• Przekazanie upominków może nastąpić 
tylko drogą oficjalną. 
 
 
 
 
 
 
 

Przeciwdziałanie korupcji i 
łapówkarstwu 

 
 
SIRO-Bielsko prowadzi swoją działalność w 
sposób wysoce uczciwy i nie toleruje żadnych 
form łapówkarstwa czy korupcji w tym 
defraudacji, prania brudnych pieniędzy, 
pobierania nieuczciwych prowizji, wyłudzeń, 
czy oszustw. Unikamy sytuacji, które mogłyby 
sprawiać nawet pozory łapówkarstwa, 
korupcji czy innych form nieodpowiedniego 
zachowania. 
 
 
NASZE OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCY 
 
• Nie żądasz, nie przyjmujesz, nie dajesz i 
nie proponujesz łapówek ani bezpośrednio, ani 
przez zewnętrzne strony działające w Twoim 
imieniu.  
 
• Bez względu na okoliczności nigdy nie 
żądasz łapówek i nie przyjmujesz ich; nie dajesz 
łapówek, nie proponujesz ich, ani nie akceptujesz 
faktu ich przekazywania — ani bezpośrednio, ani 
pośrednio. Oznacza to, między innymi, że nigdy 
nie próbujesz przekupić urzędnika publicznego, w 
tym zagranicznego urzędnika publicznego, ani 
żadnej osoby lub podmiotu bądź w niewłaściwy 
sposób wpłynąć na nie. 
 
 
• Nigdy nie próbujesz wywrzeć wpływu na 
sposób wykonywania obowiązków służbowych 
przez urzędnika publicznego poprzez 
proponowanie, obiecywanie, dostarczanie lub 
zatwierdzanie jakiejkolwiek nienależnej korzyści. 
Powyższa zasada obowiązuje niezależnie od tego, 
czy korzyść jest proponowana bezpośrednio czy 
przez inną osobę. 
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Sankcje 
 
Sankcje są instrumentami prawnymi 
stosowanymi przez rządy i organy 
międzynarodowe do wywierania wpływu na 
politykę zagraniczną poprzez zakazywanie 
transakcji z określonymi krajami, osobami, 
podmiotami lub sektorami. Listy sankcji są 
opracowywane między innymi przez ONZ, UE 
oraz Stany Zjednoczone. 
   
 
 
NASZE OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCY 
 
• Nie wolno Ci angażować się, 
bezpośrednio lub pośrednio, we współpracę z 
jakąkolwiek osobą lub podmiotem wymienionym 
jako zakazany na liście sankcji.  
 
•  Nie prowadzisz interesów, bezpośrednio lub 
pośrednio, z jakimkolwiek krajem lub regionem 
podlegającym sankcjom.  
 
 

 

 

 

 

 

Uczciwa konkurencja 

 

Przepisy o ochronie konkurencji i zwalczaniu 
monopoli promują wolną i uczciwą 
konkurencję. Te przepisy prawa służą 
zwalczaniu takich praktyk jak zmowa cenowa, 
podział rynków, zmowa przetargowa, a także 
innych praktyk, które w założeniach lub w 
efekcie ograniczają konkurencję. Wierzymy, 
że uczciwa i otwarta konkurencja najlepiej 
służy naszej firmie, naszym udziałowcom, 
klientom, pracownikom i całemu 
społeczeństwu. Wpływa ona na efektywność i 
innowacyjność, co stanowi podstawę dobrze 
funkcjonującej gospodarki rynkowej. 

 
NASZE OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCY 

 

• Przestrzegasz zasad uczciwej konkurencji 
 
• Nie wchodzisz w żadne porozumienia z 
przedstawicielami konkurencji w celu ograniczenia 
konkurencji. 
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2. JAK ZGŁOSIĆ NIEPOKOJĄCĄ SYTUACJĘ? 
    
Możesz zgłosić podejrzane lub znane przypadki niewłaściwego postępowania Prezesowi Zarządu 
SIRO-Bielsko a także Komisji ds. etyki. Jeśli czujesz się niekomfortowo kontaktując się z konkretną 
osobą bezpośrednio, możesz zgłosić podejrzenie lub znane naruszenie Kodeksu postępowania: 
 
telefonicznie (+48 33 818 34 82)   
 
lub za pośrednictwem maila (komisjaetyki@siro.com.pl).  

 

Zgłoszenie może być poufne oraz anonimowe. Nie musisz się przedstawiać.  
 
Niezwłocznie zbadamy wszelkie zgłaszane podejrzenia i problemy oraz podejmiemy odpowiednie 
działania w oparciu o wyniki naszego dochodzenia. 
 
 
Komisja ds. Etyki składa się z przedstawicieli pracowników.  
 
 

3. DEKLARACJA DOSTAWCY 
 
Składając podpis pod tym dokumentem dostawca deklaruje że rozumie i będzie przestrzegał 
wszystkich postanowień zawartych w tym Kodeksie Postępowania Dostawcy SIRO-Bielsko.  
  
Dostawca jednocześnie zdaje sobie sprawę że w sytuacji kiedy zostaną stwierdzone złamania tych 
postanowień może to prowadzić do decyzji SIRO-Bielsko o zaprzestaniu współpracy z Dostawcą.  
 
Dostawca akceptuje prawo SIRO-Bielsko do przeprowadzenia audytu etycznego u Dostawcy w 
każdym momencie. 
 
 
PIECZĄTKA DOSTAWCY (DANE SPÓŁKI): 
 
 

Podpis:  

 

Stanowisko: 

Miejsce:  

Data: 


