
Kodeks 
postępowania 
dla Partnerów 
Biznesowych 
Kemiry

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Zobowiązujemy się do prowadzenia 
działalności gospodarczej w sposób 
etyczny i zrównoważony
Naszym celem w grupie Kemira jest uzyskanie statusu 

najlepszego producenta środków chemicznych dla branż 

charakteryzujących się dużym zużyciem wody. Wymaga 

to od nas skutecznego, bezpiecznego i odpowiedzialnego 

prowadzenia działalności oraz ciągłego przestrzegania 

najwyższych standardów rzetelności, zgodności z 

prawem i etycznego postępowania. Uważamy, że to, w 

jaki sposób coś robimy, jest jeszcze ważniejsze, niż to, co 

robimy.

Tego samego oczekujemy od naszych 
Partnerów Biznesowych

Współpracujemy wyłącznie z Partnerami Biznesowymi 

(np. dostawcami, konsultantami, doradcami, 

dystrybutorami i agentami), którzy prowadzą swoją 

działalność w sposób etyczny i odpowiedzialny.

W związku z tym oczekujemy od Ciebie, jako naszego 

Partnera Biznesowego, przestrzegania wszystkich 

obowiązujących przepisów prawa oraz stosowania się do 

standardów ustanowionych w niniejszym Kodeksie 

postępowania dla Partnerów Biznesowych grupy Kemira 

(„Kodeks”) w kontaktach z grupą Kemira lub w jej 

imieniu. Oczekujemy również od Ciebie zapewnienia, że 

niniejszego Kodeksu przestrzegać będą Twoi pracownicy 

i podwykonawcy.

Kodeks wyznacza minimalne standardy zachowania, 

których powinien przestrzegać każdy z naszych 

Partnerów Biznesowych. W Kodeksie uwzględniono 

wartości i zasady grupy Kemira określone w Wytycznych 

OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Niniejszy 

Kodeks nie zastępuje i nie unieważnia obowiązujących 

przepisów i regulacji prawnych.



Postępowanie w biznesie  

Oczekujemy od Ciebie:

•	 przestrzegania	obowiązujących	przepisów	prawa

•	 	konkurowania	z	poszanowaniem	zasad	rzetelności	i	

etyki oraz obowiązującego prawa konkurencji

•	 	upewnienia	się,	że	ani	Ty,	ani	osoby	trzecie	działające	

w Twoim imieniu nie oferujecie, nie przekazujecie ani 

nie przyjmujecie niestosownych bądź 

korupcjogennych opłat, w tym płatności za pewne 

ułatwienia, niestosownych upominków, form rozrywki, 

gratyfikacji, przysług, darowizn ani żadnych innych 

niewłaściwych form przekazywania wartości. W 

szczególności, jako Partnerowi Biznesowemu grupy 

Kemira, nie wolno Ci angażować się w żadną formę 

przekupstwa lub systemu łapówek ani w żaden inny 

sposób zachęcać pracowników Kemiry do tego, aby 

umożliwili Ci pozyskiwanie lub utrzymywanie zleceń

•	 	przestrzegania	wszystkich	przepisów	zabraniających	

prania brudnych pieniędzy lub finansowania 

nielegalnych lub nieuprawnionych działań

•	 	poszanowania	własności	intelektualnej	oraz	

nieujawniania informacji poufnych należących do nas 

oraz do osób trzecich

•	 	prowadzenia	działalności	zgodnie	z	obowiązującymi	

przepisami prawa dotyczącymi zgodności z 

przepisami handlowymi, w tym dotyczącymi embarga i 

sankcji, przepisami celnymi, przepisami dotyczącymi 

importu i eksportu, kontroli eksportu, wyceny celnej, 

kraju pochodzenia i handlu preferencyjnego

•	 	wdrażania	systemów,	zasad	kontroli	i	polityk	

promujących zgodność z obowiązującym prawem i 

niniejszym Kodeksem, w tym mechanizmów 

szkoleniowych, monitorujących i audytu.

Prawa człowieka

Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ i 

podstawowymi konwencjami Międzynarodowej 

Organizacji Pracy (MOP) oczekujemy od Ciebie:

•	 poszanowania	podstawowych	praw	człowieka

•	 	traktowania	ludzi	z	godnością,	przyzwoitością	i	

szacunkiem oraz unikania wszelkiego rodzaju 

dyskryminacji, molestowania, zastraszania, wyzysku 

pracowników bądź wywierania na nich nacisku

•	 	niekorzystania	z	żadnych	form	pracy	przymusowej	ani	

z pracy dzieci

•	 	poszanowania	swobody	zrzeszania	się	i	negocjacji	

układów zbiorowych

•	 	poszanowania	prywatności	danych	osobowych,	do	

których masz dostęp, oraz przetwarzania danych 

osobowych wyłącznie w uzasadnionych celach 

biznesowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa

•	 	wypłacania	pracownikom	wynagrodzenia	zgodnego	ze	

wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

wynagradzania pracowników, w tym dotyczącymi 

płacy minimalnej, godzin nadliczbowych i prawnie 

zagwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Ochrona środowiska i przepisy bhp

Oczekujemy od Ciebie:

•	 	dążenia	do	zmniejszenia	oddziaływania	na	środowisko	

naturalne

•	 	zapewnienia	swoim	pracownikom	i	kontrahentom	

bezpiecznych i niezagrażających zdrowiu warunków 

pracy

•	 	przestrzegania	wymogów	bezpieczeństwa	grupy	

Kemira podczas pracy lub wizyty w siedzibie Kemiry 

oraz przeprowadzania niezbędnych szkoleń w 

zakresie bezpieczeństwa.
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Bezpieczeństwo i jakość produktów oraz 
przestrzeganie zasad zrównoważonego 
rozwoju

Jeżeli jesteś dostawcą produktów, oczekujemy od Ciebie:

•	 	identyfikowania	i	poszukiwania	możliwości	

zmniejszenia negatywnego oddziaływania procesów 

wytwórczych i produktów na środowisko naturalne w 

trakcie ich cyklu życia

•	 	zapewnienia,	aby	produkty	były	wytwarzane	i	

opracowywane zgodnie z najwyższymi standardami 

etycznymi i bezpieczeństwa

•	 	przestrzegania	obowiązujących	przepisów	prawa	w	

zakresie bezpieczeństwa produktów chemicznych, w 

tym również w zakresie informowania o zagrożeniach i 

bezpiecznym używaniu substancji chemicznych.

Zobowiązania grupy Kemira wobec 
Partnerów Biznesowych

W kontaktach z naszymi Partnerami Biznesowymi 

zobowiązujemy się do:

•	 	wybierania	i	traktowania	naszych	Partnerów	

Biznesowych sprawiedliwie i obiektywnie

•	 etycznego	prowadzenia	działalności

•	 	przestrzegania	warunków	naszych	uzgodnionych	

zobowiązań umownych i reagowania na wszelkie 

odstępstwa bez zbędnej zwłoki

•	 	zapewnienia,	że	referencje	uwierzytelniające	politykę	

prowadzoną przez naszych dostawców w zakresie 

zrównoważonego rozwoju stanowią element procesu 

ich wyboru, a w stosownych przypadkach kryteria 

zrównoważonego rozwoju są brane pod uwagę przy 

udzielaniu zamówień

•	 	dążenia	do	tego,	aby	nasi	Partnerzy	Biznesowi	rozumieli	

treść niniejszego Kodeksu i stosowali się do jego zapisów.

Przestrzeganie niniejszego Kodeksu

Aby zweryfikować przestrzeganie niniejszego Kodeksu, 

możemy się do Ciebie zwrócić o wypełnienie 

kwestionariusza samooceny, certyfikację, ocenę 

przeprowadzoną przez podmiot zewnętrzny lub audyt w 

Twojej siedzibie.

Niezależnie od postanowień dowolnej umowy zawartej 

pomiędzy Tobą a nami, jeżeli nie będziesz przestrzegać 

wymogów określonych w niniejszym Kodeksie, 

porozmawiamy z Tobą na temat tego, w jaki sposób 

powinieneś poprawić swoje wyniki jako nasz Partner 

Biznesowy, a ponadto, w razie istotnego naruszenia 

przez Ciebie niniejszego Kodeksu, zastrzegamy sobie 

prawo do rozwiązania takiej umowy (takich umów) lub 

wstrzymania wszelkich niezrealizowanych zleceń i 

transakcji z Twoim udziałem.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich wątpliwości lub 

działań, które naruszają postanowienia niniejszego 

Kodeksu, do naszego działu Etyki i Zgodności (e-mail: 

compliance@kemira.com). Każde zgłoszenie będzie w 

miarę możliwości traktowane jako ściśle poufne i 

anonimowe.
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