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Kodeks postępowania 
dostawców

1.  Zobowiązanie spółki bombardier na
rzecz zrównowaz• onego łańcucha dostaw

Dostawcy spółki Bombardier mają obowiązek postępować zgodnie z zapisami niniejszego 
Kodeksu Dostawców oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa gdziekolwiek prowadzą 
działalność, a także dołożyć wszelkich starań, aby przestrzegać innych zasad określonych  
w niniejszym dokumencie, współpracując ze spółką Bombardier lub działając w jej imieniu.  
Co więcej, promując idee społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, spółka oczekuje, że jej 
Dostawcy wprowadzą standardy określone w niniejszym Kodeksie Dostawców również w swoich 
własnych łańcuchach dostaw.

2. Przestrzeganie przepisów prawa

Spis treści

Spółka Bombardier jest przekonana, że najlepszym sposobem na poradzenie sobie z wyzwaniami 
i możliwościami w szybko zmieniającej się globalnej rzeczywistości jest przestrzeganie zasad 
etycznych oraz podjęcie mocnego zobowiązania na rzecz społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i zrównoważonej praktyki biznesowej. O przekonaniu tym świadczy fakt, iż 
spółka jest sygnatariuszem dokumentu United Nations Global Compact (UNGC) od 2007 roku. 
Oznacza to, że zobowiązała się ona do aktywnego promowania 10 podstawowych zasad UNGC w 
obszarze praw człowieka, prawa pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Zasady te są 
częścią naszego Kodeksu Dostawców.

Bombardier chce aktywnie włączyć swój łańcuch dostaw we wspomniane działania,  
obejmując wszystkich dostawców Kodeksem Podstępowania Dostawców (zwanym dalej 
„Kodeksem Dostawców”).

Niniejszy Kodeks Dostawców stosuje się do dostawców, usługodawców, konsultantów, agentów 
i przedstawicieli spółki Bombardier (zwanych w dalszej części dokumentu osobno „Dostawcą”  
i łącznie „Dostawcami”).
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3. Nasze standardy

3.1.
Praca
Dostawcy mają obowiązek przestrzegać co najmniej przepisów prawa pracy i zatrudnienia oraz 
innych przepisów prawa obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność. Dostawcy 
muszą poza tym przestrzegać następujących zasad:

3.1.2.
Praca dzieci
Bombardier nie stosuje ani nie popiera pracy 
dzieci oraz nie toleruje wykorzystywania pracy 
dzieci przez swoich Dostawców. Na potrzeby 
niniejszego Kodeksu Dostawców praca dzieci 
oznacza wszelkie rodzaje pracy wykonywane 
przez osoby poniżej 15 roku życia, chyba 
że są one zatrudnione w ramach praktyk 
zawodowych lub programu edukacyjnego. 
Jednak w przypadku pracy, której charakter 
lub okoliczności wskazują na to, iż nie jest ona 
odpowiednia dla osób poniżej 18 roku życia, 
termin praca dzieci obejmuje osoby poniżej  
18 roku życia.

3.1.4.
Swoboda zrzeszania się
Dostawcy mają obowiązek uznać i uszanować 
zasadę swobody zrzeszania się oraz prawo swoich 
pracowników do zawierania układów zbiorowych.

3.1.5.
Szacunek i godność
Dostawcy mają obowiązek traktować 
wszystkich swoich pracowników (bez względu 
na status zatrudnienia) z szacunkiem, 
uczciwie, etycznie i godnie. Dostawcy mają 
obowiązek chronić swoich pracowników 
przed prześladowaniem, nękaniem i 
represjonowaniem w miejscu pracy, co 
obejmuje wszelkie formy seksualnych, 
fizycznych i psychicznych nadużyć oraz 
wszelkie formy odwetu.

3.1.3.
Praca przymusowa/ 
Współczesne niewolnictwo/  
Handel ludźmi
Spółka Bombardier nie korzysta z pracy 
przymusowej, pracy niewolniczej lub handlu 
ludźmi, ani nie toleruje podobnych praktyk 
w swoim łańcuchu dostaw. Dostawcy nie 
mogą domagać się jakiejkolwiek pracy 
lub usług pod groźbą kary. Na przykład, 
pracownicy Dostawców muszą mieć swobodę 
odejścia z pracy lub rozwiązania umowy o 
zatrudnienie przy zachowaniu rozsądnego 
okresu wypowiedzenia, a warunkiem ich 
zatrudnienia nie może być oddanie pracodawcy 
jakichkolwiek dowodów tożsamości, 
paszportów lub pozwoleń na pracę.

3.1.1.
Zakaz dyskryminacji w 
zatrudnieniu
Bombardier wspiera różnorodność i równość 
w zatrudnieniu. Dostawcy mają obowiązek 
zapewnić równe szanse zatrudnienia oraz godziwe 
wynagrodzenie (np. minimalną płacę, maksymalną 
liczbę godzin pracy, dni odpoczynku) bez 
jakichkolwiek przejawów dyskryminacji.
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3.2.1.
Narkotyki i alkohol
Dostawcy muszą dopilnować, aby każdy ich pracownik zatrudniony przy zleceniu Bombardier i/
lub w zakładach Bombardier przestrzegał wszelkich obowiązujących przepisów prawa związanych 
z zażywaniem narkotyków lub spożywaniem alkoholu.

3.3.
Środowisko
Bombardier prowadzi swoją działalność w sposób zrównoważony, przestrzegając wszelkich 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących środowiska naturalnego. Spółka oczekuje, że 
działalność Dostawców będzie miała również charakter zrównoważony, a ochrona środowiska 
będzie w w centrum wszelkich podejmowanych działań. Dostawcy mają obowiązek co najmniej 
a) przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących środowiska naturalnego 
każdorazowo obejmujących produkty lub działalność danego Dostawcy oraz b) udostępnić spółce 
Bombardier i jej klientom niezbędne dane umożliwiające przestrzeganie przepisów prawa. Dostawcy 
muszą zawsze starać się ograniczyć wpływ swojej działalności i wytwarzanych produktów na 
środowisko naturalne oraz projektować produkty z uwzględnieniem całego cyklu życia.

3.3.2.
Bombardier zaleca swoim 
dostawcom, aby:
•  poinformowali swoją kadrę zarządzającą, 

pracowników i wykonawców o podjętym 
zobowiązaniu na rzecz poprawy stanu 
środowiska naturalnego oraz przeprowadzili 
stosowne szkolenia;

•  uzyskali i utrzymali certyfikat ISO 14001 lub jego 
odpowiednik (tam, gdzie ma to zastosowanie); oraz

•  prowadzili systematyczną ocenę uzyskiwanych 
wyników środowiskowych, przeprowadzając 
odpowiednie audyty, oraz zdawali sprawę z 
osiągniętych postępów.

3.3.1.
Dostawcy mają obowiązek:
•  wdrożyć odpowiednią politykę, standardy, 

procedury, środki awaryjne i systemy zarządzania 
gwarantujące zrównoważony sposób 
prowadzenia działalności; oraz

•  odjąć konieczne kroki, aby zapobiec 
zanieczyszczeniu środowiska, chronić zasoby 
naturalne potrzebne do prowadzenia działalności 
oraz wdrożyć stosowne plany i procedury 
postępowania w sytuacjach awaryjnych.

3.2.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Spółka Bombardier oczekuje, że kwestie związane z BHP będą traktowane priorytetowo w 
każdym aspekcie działalności Dostawców. Dostawcy muszą przestrzegać co najmniej wszystkich 
obowiązujących przepisów i norm BHP. Dostawcy muszą poza tym a) podjąć odpowiednie 
działania, takie jak wdrażanie i egzekwowanie polityki, standardów, procedur, środków awaryjnych 
i systemów zarządzania, zapobiegające chorobom zawodowym i wypadkom w pracy oraz 
zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe miejsce pracy oraz b) udostępnić spółce 
Bombardier niezbędną dokumentację i dane, dzięki którym zarówno spółka jak i jej strony 
zainteresowane będą mogły używać produktów Dostawcy w bezpieczny sposób.

Bombardier zachęca swoich Dostawców, aby:

•  poinformowali swoją kadrę zarządzającą, pracowników i wykonawców o podjętym zobowiązaniu 
na rzecz poprawy standardów BHP oraz przeprowadzili stosowne szkolenia;

•  uzyskali i utrzymali certyfikat OHSAS 18001 lub jego odpowiednik (tam, gdzie ma to zastosowanie); oraz

•  prowadzili systematyczną ocenę uzyskiwanych wyników BHP, przeprowadzając odpowiednie audyty, 
oraz zdawali sprawę z osiągniętych postępów.
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3.4.
Przeciwdziałanie korupcji
Dostawcy mają obowiązek przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
przeciwdziałania korupcji, a w szczególności przepisów zakazujących korupcji, przyjmowania 
łapówek oraz innych nieetycznych praktyk gospodarczych. Ponadto Dostawcy nie mogą w 
żadnych okolicznościach dokonywać lub zatwierdzać niezgodnych z prawem płatności na rzecz 
jakichkolwiek osób, w tym w szczególności pracowników spółki Bombardier.

3.5.
Oszustwa
Dostawcy mają obowiązek postępować zawsze uczciwie oraz unikać wszelkich oszukańczych praktyk.

3.9.
Ochrona danych
•  Przetwarzając dane osobowe pracowników i klientów spółki Bombardier, Dostawcy muszą 

przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych;

•  Dostawcy muszą niezwłocznie zgłosić nieuprawnione wykorzystanie, ujawnienie lub utratę 
danych osobowych spółki Bombardier w Biurze ds. Etyki i Zgodności spółki lub u jej Inspektora 
Danych Osobowych.

3.8.
Prawa własności intelektualnej
Dostawcy mają obowiązek:

•  szanować prawa własności intelektualnej innych osób;

•   nie ujawniać informacji należących do spółki Bombardier bez jej uprzedniej, pisemnej zgody.

3.6.
Konflikt interesów
Dostawcy mają obowiązek ujawnić niezwłocznie w Biurze ds. Etyki i Zgodności spółki  
Bombardier wszelkie zauważone, potencjalne i rzeczywiste przypadki konfliktu interesów.  
Każda działalność, która została zatwierdzona pomimo rzeczywistego lub pozornego konfliktu 
interesów musi zostać udokumentowana.

3.7.
Uczciwa konkurencja i prawo antymonopolowe
Dostawcy muszą postępować zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi 
konkurencji i nie wolno im uczestniczyć w zmowach cenowych, podziale rynku lub klientów, lub 
zmowach przetargowych we współpracy z konkurencją.
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4. Zarządzanie

4.1.
Przestrzeganie kodeksu dostawcy
Spółka Bombardier może sprawdzić, czy Dostawcy postępują zgodnie z niniejszym Kodeksem 
Dostawców. Kontrola taka może mieć formę samooceny Dostawcy lub audytu przeprowadzonego 
przez pracowników Bombardier (lub podmiotu zewnętrznego wyznaczonego przez Bombardier), 
którzy mogą udać się do obiektów Dostawcy za stosownym uprzednim powiadomieniem (na ile to 
możliwe w danych okolicznościach).

Bombardier zachęca Dostawców do wdrożenia polityki, procedur, narzędzi i wskaźników 
koniecznych do zapewnienia zgodności z określonymi w niniejszym dokumencie zasadami. 
Oczekuje się poza tym, że Dostawcy będą prowadzili, monitorowali i rozwijali swoje własne 
łańcuchy dostaw w taki sposób, aby zapewnić przestrzeganie wymogów spółki Bombardier 
wymienionych w niniejszym Kodeksie.

4.2.
Kryterium wyboru 
Zgodność z niniejszym Kodeksem Dostawców jest ważnym kryterium branym pod uwagę przez 
spółkę Bombardier podczas procesu wyboru dostawców.

4.3.
Działania naprawcze
Zgodność z niniejszym Kodeksem Dostawców jest ważnym kryterium branym pod uwagę przez 
spółkę Bombardier podczas procesu wyboru dostawców.

5. Zgłaszanie zastrzez• eń lub problemów
W przypadku jakichkolwiek pytań, obaw lub problemów związanych z etyką lub przestrzeganiem 
przepisów, Dostawcy mają obowiązek skontaktować się z Biurem ds. Etyki i Zgodności spółki 
Bombardier (lub innym podmiotem określonym w stosownej umowie o dostawy podpisanej ze 
spółką Bombardier):

Bombardier Ethics and Compliance Office 
400, Côte-Vertu Road West, 
Dorval, Quebec 
Canada 
H4S 1Y9

MAILOWO

+1 (514) 861-9481

TELEFONICZNIE

compliance.office@bombardier.com 

MAILOWO

Mogą Państwo przesłać swój raport poufnie  
i anonimowo, korzystając z bezpiecznej strony 
internetowego systemu sprawozdawczego 
spółki Bombardier dostępnego przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku.

SYSTEM SPRAWOZDAWCZY BOMBARDIER

https://bombardier.gan-compliance.com/p/reporting?locale=en-CA
https://bombardier.gan-compliance.com/p/reporting?locale=en-CA
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6. Potwierdzenie zgodnośći z kodeksem

Oryginał niniejszego Kodeksu Postępowania Dostawców spółki Bombardier musi być podpisany przez 
uprawnionego przedstawiciela Dostawcy i dostarczony Managerowi ds. Zaopatrzenia. 

Firma Dostawcy:

Imię i nazwisko przedstawiciela Dostawcy 
(zwykły podpis):

Stanowisko przedstawiciela Dostawcy  
(zwykłe pismo): 

Date:

Podpis:
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