Kodeks Postępowania Dostawcy
BASF tworzy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Nieustannie dążymy do zapewnienia zrównoważonego
rozwoju dzięki naszym produktom i rozwiązaniom, łącząc w naszej działalności biznesowej sukces
ekonomiczny, odpowiedzialność społeczną i ochronę środowiska naturalnego, tym samym umożliwiając naszym
klientom zaspokajanie zarówno obecnych, jak i przyszłych potrzeb społeczeństwa.
Zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasady "We source responsibly" i chcemy współpracować z naszymi
dostawcami, aby wspierać ich działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju w naszym łańcuchu dostaw.
Od dostawców oczekujemy całkowitego przestrzegania obowiązującego prawa oraz uznanych
międzynarodowych norm środowiskowych, standardów społecznych i ładu korporacyjnego (standardy ESG).
Ponadto oczekujemy, że nasi dostawcy dołożą wszelkich starań w celu wdrożenia tych standardów u swoich
dostawców i podwykonawców.
W szczególności oczekujemy od Ciebie, jako naszego dostawcy, wsparcia, zaakceptowania i wdrożenia
następujących standardów ESG, bazujących na dziesięciu zasadach inicjatywy Global Compact Organizacji
Narodów Zjednoczonych , Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, Deklaracji Międzynarodowej
Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz globalnym programie przemysłu
chemicznego Responsible Care®:

Środowisko naturalne
•

•
•
•
•
•

Przestrzegasz wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
zdrowia i bezpieczeństwa.
Promujesz bezpieczny i przyjazny dla środowiska naturalnego rozwój, produkcję, transport, użytkowanie
i utylizację swoich produktów.
Poprzez zastosowanie odpowiednich systemów zarządzania gwarantujesz, że produkty pod względem
jakości i bezpieczeństwa spełniają odpowiednie wymagania.
Chronisz życie i zdrowie swoich pracowników, osób z otoczenia, a także ogółu społeczeństwa przed
zagrożeniami związanymi z prowadzoną działalnością i Twoimi produktami.
Efektywnie wykorzystujesz zasoby, stosujesz energooszczędne i przyjazne dla środowiska technologie
oraz ograniczasz ilość odpadów, a także redukujesz emisje do powietrza, wody i gleby.
Minimalizujesz swój negatywny wpływ na bioróżnorodność, zmiany klimatyczne i niedobór wody.

Społeczeństwo
•

•
•

•
•

Wspierasz ochronę międzynarodowych praw człowieka, zwalczasz pracę przymusową (w tym
współczesne niewolnictwo i handel ludźmi) oraz pracę dzieci.
Stoisz na straży wolności zrzeszania się i prawa do rokowań zbiorowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Traktujesz swoich pracowników z szacunkiem i zapewniasz im miejsca pracy wolne od molestowania
lub nadużyć jakiegokolwiek rodzaju, surowego i nieludzkiego traktowania, jak również bezprawnych
praktyk lub dyskryminacji.
Umożliwiasz swoim pracownikom oraz innym zainteresowanym podmiotom zgłaszanie
wątpliwości/zastrzeżeń lub potencjalnie niezgodnych z prawem praktyk w miejscu pracy.
Przestrzegasz wymogów w zakresie minimalnego wynagrodzenia i godzin pracy wynikających z
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przepisów miejscowego prawa oraz zapewniasz wynagrodzenie na poziomie odpowiadającym lokalnym
warunkom życia.

Ład korporacyjny
•

•
•
•

•
•

Przestrzegasz wszystkich obowiązujących krajowych oraz międzynarodowych przepisów i regulacji
dotyczących handlu, w tym przepisów antymonopolowych, przepisów dotyczących kontroli handlu oraz
systemów sankcji.
Uznajesz uczciwość w biznesie za podstawę relacji biznesowych.
Zabraniasz wszelkiego rodzaju przekupstwa, korupcji i prania pieniędzy.
Zabraniasz wręczania prezentów osobom prywatnym lub publicznym, których celem jest wywarcie
wpływu na decyzje biznesowe lub w inny sposób zachęcenie tych osób do działań sprzecznych z ich
zobowiązaniami.
Szanujesz prywatność oraz informacje poufne wszystkich swoich pracowników i partnerów biznesowych,
a także chronisz dane i własność intelektualną przed niewłaściwym wykorzystaniem.
Wdrażasz odpowiedni system zarządzania zgodnością, który umożliwia zachowanie zgodności z
obowiązującym prawem, regulacjami i normami.

Przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju w naszym łańcuchu dostaw jest dla nas ważne. Możesz przyjąć
powyższe zasady lub wyrazić swoje zaangażowanie poprzez przestrzeganie własnego kodeksu postępowania
lub firmowej polityki uwzględniającej te standardy. BASF zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów
lub ocen, w celu uzyskania potwierdzenia przestrzegania przez Ciebie powyższych zasad, a w przypadku
wystąpienia wątpliwości, będzie podejmować stosowne kroki dotyczące naszych wzajemnych relacji. BASF
zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy w przypadku nieprzestrzegania międzynarodowych zasad,
nieusunięcia naruszeń lub postępowania według wzorców wskazujących na nieprzestrzeganie tych standardów.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących nielegalnego lub niewłaściwego postępowania prosimy o
kontakt z właściwą Infolinią Compliance BASF, którą można znaleźć pod następującym linkiem:

https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/management/code-of-conduct.html
JESTEŚ częścią naszego łańcucha dostaw - BASF liczy na Twoje zaangażowanie!
Więcej szczegółów i informacji można znaleźć na stronie pod adresem:
www.basf.com/supplier-code-of-conduct

