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Wstęp 
 

Niniejszy Kodeks Postępowania, zatytułowany „Zobowiązanie dostawców do przestrzegania 

globalnych standardów”, stanowi element wartości i działań podejmowanych przez Grupę 

VINCI oraz jej fundamentalnych zasad polityki zrównoważonego rozwoju. 

 

Kodeks ma na celu zaangażowanie wszystkich dostawców VINCI w proces ciągłego 

doskonalenia. Poprzez stopniowe przechodzenie od postawy ograniczania ryzyka 

do aktywnego tworzenia wartości, VINCI dąży do stopniowej poprawy wyników w skali 

globalnej. 

 

Zobowiązania VINCI 
 

Strategia zrównoważonego rozwoju VINCI od wielu lat wpisuje się w system wartości Grupy 

i przejawia się w zobowiązaniach określonych poniżej: 

 

• Polityka VINCI w zakresie odpowiedzialności społecznej 

 

• Wypełnianie naszych zobowiązań w charakterze pracodawcy: 

o wspieranie rozwoju zawodowego poszczególnych pracowników, 

o wspieranie integracji zawodowej, 

o zapewnianie aktywnego dialogu społecznego w obrębie organizacji; 

 

• Zapewnianie bezpieczeństwa wszystkich pracowników: 

o zagwarantowanie swoim pracownikom przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

 

VINCI dąży do osiągnięcia zerowego wskaźnika wypadków; cel ten obejmuje zarówno osoby 

zatrudnione przez grupę VINCI i jej pracowników tymczasowych, jak i podwykonawców. 

 

• Zapewnienie wszystkim jednakowych możliwości: 

o zakaz wszelkich przejawów dyskryminacji w procesie zatrudniania 

oraz w stosunkach pracy. 

 

• Polityka ochrony środowiska VINCI 

 

• Wdrażanie polityki efektywności ekologicznej: 

o należy ją stosować wobec wszystkich rozwiązań przetargowych Grupy 

o określonej wartości dodanej dla środowiska; 

 

• Ograniczenie wpływu działalności Grupy: 

o dążenie do spełnienia najwyższych standardów środowiskowych w zakresie 

ochrony zasobów naturalnych, zużycia energii, gospodarki odpadami 

oraz ochrony różnorodności biologicznej; 

o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych bezpośrednio związanej 

z działalnością Grupy. 
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• Polityka etyczna VINCI w zakresie konkurencji i walki z korupcją 

 

Nie należy dopuszczać się łamania zasad uczciwej konkurencji, w szczególności takich działań 

jak: 

 

o porozumienia naruszające zasady uczciwej konkurencji, 

o nadużywanie pozycji dominującej, 

o wykorzystywanie przez przedsiębiorcę sytuacji zależności ekonomicznej 

wiążącej go z klientem lub dostawcą; 

 

Niedopuszczalna jest tolerancja wszelkiego rodzaju zachowania lub czynów, które mogłyby 

zostać uznane za przejawy korupcji czynnej lub biernej, zmowy w obszarze handlu wpływami 

lub postawy faworyzującej. 

 

• Członkostwo w programie Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych 

 

W 2003 roku Grupa VINCI przystąpiła do inicjatywy ONZ Global Compact i zobowiązała się 

do przestrzegania 10 zasad Paktu, a także do promowania ich wśród wszystkich swoich 

partnerów. Zasady te dotyczą: 

• praw człowieka, 

• standardów pracy, 

• ochrony środowiska, 

• przeciwdziałania korupcji. 

 

W 2004 roku Grupa VINCI zobowiązała się do uwzględnienia w swoich umowach ramowych 

z dostawcami klauzuli zgodności z wymogami programu Global Compact, wymagającej 

od wszystkich dostawców przestrzegania poniższych zasad: 

 

• postępowanie zgodnie z Zasadami; 

 

• informowanie VINCI w przypadku: 

a. wszelkiego rodzaju żądań lub działań wynikających z podpisanej umowy, które 

byłyby sprzeczne lub rozbieżne z Zasadami; 

b. wszelkiego rodzaju inicjatyw podejmowanych przez nich w celu propagowania 

lub wspierania zasad Global Compact w ramach prowadzonej przez nich 

działalności biznesowej; 

c. podjęcia jakiejkolwiek decyzji o przystąpieniu do programu Global Compact, 

biorąc pod uwagę fakt, że proces ten ma wyłącznie charakter dobrowolny i wiąże 

się z podjęciem istotnych zobowiązań. 

  



 

15 kwietnia 2012 r. 4

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania dostawcy 
 

Poszanowanie zasad inicjatywy Global Compact – Organizacja Narodów Zjednoczonych 

 

Wszyscy dostawcy zobowiązani są do stosowania się do przedstawionych poniżej zasad 

inicjatywy Global Compact, jak również lokalnych praw i przepisów obowiązujących na terenie 

wszystkich krajów, w których prowadzona jest działalność. Niniejszych Dziesięć Zasad odnosi 

się do praw człowieka, organizacji pracy, wyzwań środowiskowych oraz przeciwdziałania 

korupcji: 

 

Prawa człowieka 

• Zasada nr 1 

Przedsiębiorstwa powinny wspierać i szanować ochronę międzynarodowo uznanych 

praw człowieka oraz 

• Zasada nr 2 

nie dopuszczać się współudziału w przypadkach łamania praw człowieka 

 

Standardy pracy 

• Zasada nr 3 

Przedsiębiorstwa powinny popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać 

prawo do rokowań zbiorowych 

• Zasada nr 4 

wspierać eliminację wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej 

• Zasada nr 5 

przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz 

• Zasada nr 6 

przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia 

 

Ochrona środowiska 

• Zasada nr 7 

Przedsiębiorstwa powinny wspierać zapobiegawcze podejście do problemów 

środowiska naturalnego, 

• Zasada nr 8 

podejmować inicjatywy propagujące większą świadomość środowiskową oraz 

• Zasada nr 9 

wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych dla środowiska 

 

Przeciwdziałanie korupcji 

• Zasada nr 10 

Przedsiębiorstwa powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym 

łapówkarstwu i wymuszeniom. 
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W związku z powyższym każdy z dostawców zobowiązuje się do przestrzegania następujących 

zasad postępowania: 

 

 

1. Prawa człowieka i praca 

 

1.1. Nie dopuszczać do jakiejkolwiek formy pracy przymusowej i obowiązkowej. 

1.2. Nie dopuszczać do dyskryminacji pod względem działalności zawodowej 

i wykonywanej pracy. 

1.3. Wprowadzić zakaz zatrudniania osób poniżej ustawowego wieku minimalnego 

określonego w ustawodawstwie obowiązującym w kraju, w którym prowadzona jest 

działalność. 

1.4. Dopilnować, by jego pracownicy byli traktowani z szacunkiem i godnością, a ponadto 

wymagać, by jego dostawcy i podwykonawcy traktowali swoich pracowników w ten 

sam sposób. 

1.5. Podejmować proaktywne działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w kontekście działalności zawodowej oraz dążyć do osiągnięcia zerowego wskaźnika 

wypadków. 

1.6. Dopilnować, by jego działalność nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia 

i bezpieczeństwa jego pracowników, dostawców i podwykonawców, a także lokalnej 

ludności i wreszcie osób korzystających z jego produktów i usług. 

 

2. Konkurencja i etyka przeciwdziałania korupcji 

 

2.1. Przyjmować i utrzymywać lojalną postawę w stosunkach handlowych. 

2.2. Wykluczyć wszelkie nadużycia i zachowania niezgodne z przepisami oraz wszelkie 

przypadki niezgodnego z prawem naruszania zasad wolnej konkurencji. 

2.3. Wykluczyć wszelkie zachowania lub działania, które mogłyby zostać uznane 

za przejawy korupcji czynnej lub biernej, zmowy w obszarze handlu wpływami 

lub postawy faworyzującej w toku przetargów lub realizacji kontraktów. 

2.4. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, ułatwiać wdrażanie procedur diagnostyki społecznej 

i środowiskowej wymaganych przez VINCI. 

 

3. Ochrona środowiska 

 

Każdy z dostawców zobowiązuje się podejmować wszelkie możliwe kroki w celu 

ograniczenia wpływu prowadzonej przez siebie działalności na środowisko naturalne, 

a także: 

3.1. Chronić zasoby naturalne, w szczególności poprzez ograniczenie zużycia wody i 

surowców. 

3.2. Ograniczyć poziom swojej emisji gazów cieplarnianych. 

3.3. Ograniczyć produkcję odpadów oraz ułatwić proces ich ponownego przetwarzania 

i utylizacji. 

3.4. Uwzględniać kryteria związane z ochroną środowiska w procesie wyboru swoich 

dostawców i podwykonawców; 

3.5. Rozwijać i promować zrównoważoną wartość środowiskową w odniesieniu 

do prowadzonej działalności; wspierać opracowywanie i stosowanie właściwych 

praktyk w zakresie ochrony środowiska oraz proponować tego rodzaju 

proekologiczne rozwiązania w ofertach kierowanych do VINCI. 
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Wdrożenie 
 

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad Kodeksu Postępowania VINCI w zakresie 

przestrzegania globalnych standardów, do wdrożenia środków niezbędnych do ich 

przestrzegania, a także do wymagania tego od swoich własnych dostawców i podwykonawców 

w krajach, w których prowadzą swoją działalność. 

 

Tym samym dostawca może być poddawany audytom społecznym i środowiskowym w celu 

weryfikacji skutecznego wywiązywania się z zobowiązań wynikających z niniejszego Kodeksu 

Postępowania. 

 

VINCI będzie wspierać swojego dostawcę w procesie stopniowej poprawy jakości jego oferty 

i stosowanych przez niego praktyk pod względem środowiskowym i społecznym. 

 

Ponadto, wraz z dostawcami, którzy pragną zaangażować się w rozwojowe działania 

partnerskie na rzecz udoskonalenia tych zasad, VINCI opracuje plan działania dotyczący 

realizacji założeń niniejszego kodeksu. 

 

Proces ten będzie poddawany corocznej ocenie wraz z planami działań niezbędnych 

do wzmocnienia konstruktywnych relacji oraz wymiany najlepszych praktyk i sposobów 

postępowania pomiędzy Grupą VINCI a jej dostawcami. 
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