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Kodeks Postępowania Dostawcy 
Prowadzenie działalności we właściwy, bezpieczny i etyczny sposób ma fundamentalne znaczenie dla sposobu, 
w jaki prowadzimy naszą działalność biznesową.  Aspekty te mają priorytetowe znaczenie dla firmy Morgan. 
Postępujemy etycznie w interakcjach z naszymi dostawcami, starając się budować długoterminowe relacje oparte 
na zaufaniu.  Dążymy do stałego upewniania się, że nasi dostawcy działają w sposób odpowiedzialny. 
Niniejszy Kodeks Postępowania Dostawcy firmy Morgan określa minimalne standardy, które muszą 
spełniać nasi dostawcy, sprzedawcy, podwykonawcy i producenci kontraktowi (łącznie określani mianem 
„Dostawców”). 

Uczciwe traktowanie ludzi. Dostawcy: 
• Mają zakaz korzystania z jakichkolwiek form pracy przymusowej lub niedobrowolnej, np. z prac 

świadczonych przez więźniów, niewolników, osób uwięzionych z tytułu zadłużenia, osób związanych 
niekorzystnymi umowami o pracę lub osób będących ofiarami procederu handlu ludźmi. 

• Zabraniamy wykorzystywania jakiejkolwiek formy pracy świadczonej przez dzieci. Zgodnie z konwencjami 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nie będziemy zatrudniać osób poniżej 15. roku życia, nawet jeśli 
zezwala na to lokalne prawo.  Jedynym wyjątkiem są zatwierdzone przez rząd programy szkoleń lub praktyk 
zawodowych, które wyraźnie przynoszą korzyści uczestnikom. 

• Muszą zatrudniać, promować i wynagradzać pracowników wyłącznie na podstawie ich osobistych 
zasług i wkładu oraz nie dopuszczać do dyskryminacji jakichkolwiek osób; 

• Muszą szanować godność osobistą, prywatność i prawa każdej osoby i nie tolerować 
niedopuszczalnego traktowania, zastraszania lub nękania; 

• Muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących warunków zatrudnienia, 
w tym dotyczących maksymalnej liczby godzin i nadgodzin pracy oraz minimalnej płacy i 
świadczeń; 

• Muszą zapewnić pracownikom racjonalny proces składania skarg, aby ci mogli w dobrej wierze 
zgłaszać swoje obawy dotyczące naruszeń niniejszego Kodeksu – lub ich własnego kodeksu, jeśli jest 
to akceptowalne – oraz prawa, bez obawy przed następstwami działań odwetowych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy są aspektami o znaczeniu fundamentalnym. Dostawcy: 
• Muszą przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz innych obowiązujących wymogów prawnych w ramach standardu minimalnego. 
• Muszą zachowywać zgodność z wymogami regulacyjnymi mającymi zastosowanie do łańcucha 

dostaw (takim jak REACH i RoHS w odpowiednich krajach, przepisami California Proposition 65 i 
podobnymi przepisami dotyczącymi rejestracji procesów produkcji i importu substancji, powiadamiania 
o obecności substancji wzbudzających zwiększone obawy w produktach lub ograniczania użycia 
substancji). 

• Muszą zapewniać bezpieczne i zdrowe miejsca pracy z wdrożonymi odpowiednimi procedurami, 
szkoleniami i środkami ochrony indywidualnej w celu kontrolowania zagrożeń i zapobiegania 
wypadkom i obrażeniom pracowników; 
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Ochrona otaczającego nas środowiska. Dostawcy: 

 
• Muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i norm międzynarodowych dotyczących 

ochrony środowiska, np. tych związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza, usuwaniem odpadów 
stałych i ścieków oraz właściwym użytkowaniem i usuwaniem stałych i niebezpiecznych substancji 
odpadowych; 

• Muszą dążyć do minimalizowania wywieranego przez swoją działalność negatywnego wpływu na 
środowisko i klimat oraz do ochrony zasobów naturalnych, od których wszyscy jesteśmy zależni, 
poprzez zmniejszenie zużycia energii, ochronę zasobów naturalnych z ziemi i wody, minimalizację 
zanieczyszczenia oraz ciągłe doskonalenie ochrony środowiska; 

 
Przestrzeganie prawa.  Dostawcy muszą znać i przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych 
obowiązujących systemów prawnych; 

 
Zakaz korupcji i łapownictwa. Dostawcy: 

 
• Mają zakaz angażowania się (bezpośredniego lub pośredniego) w jakąkolwiek formę korupcji lub 

łapownictwa; 
• Mają zakaz udzielania, oferowania lub obiecywania wartościowych artykułów urzędnikowi 

państwowemu lub kontrahentowi w sektorze prywatnym w celu wpłynięcia na oficjalne działanie 
takiej osoby lub w celu uzyskania nienależnej korzyści; 

 
Wolna i uczciwa konkurencja.  Dostawcy: 

 
• Muszą działać zgodnie ze wszystkimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami antymonopolowymi i 

dotyczącymi konkurencji; 

• Mają zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek porozumieniach, które ograniczają wolny handel i 
uczciwą konkurencję, w tym w ustalaniu cen, podziale rynku lub klientów, podziale rynku lub 
zmowach przetargowych z konkurentami; 

 
Informacje zastrzeżone.  Dostawcy: 

 
• Mają obowiązek szanowania praw własności intelektualnej spółki Morgan i innych podmiotów; 

• Muszą chronić poufne informacje powierzone im przez spółkę Morgan i inne podmioty; 

 
Minerały pochodzące z terenów objętych działaniami wojennymi.  Dostawcy: 

 
• Muszą podejmować wszelkie uzasadnione starania, aby unikać wykorzystywania surowców, które 

bezpośrednio lub pośrednio finansują zbrojne grupy łamiące prawa człowieka; 
• Muszą przestrzegać konieczności dokonywania wszelkich ujawnień wymaganych zgodnie z obowiązującym 

prawem w zakresie wykorzystywania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami; 

 
Zgodność z przepisami podatkowymi.  Dostawcy: 

 
• Muszą podejmować odpowiednie kroki w celu zapobiegania procederowi uchylania się od 

opodatkowania przez podatnika (osobę fizyczną lub prawną) lub celowego i nieuczciwego działania 
ułatwiającego uchylanie się od opodatkowania na poziomie podatnika; 

 
Ochrona danych osobowych. Dostawcy: 

• Muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i 
bezpieczeństwa informacji, zapewniając ochronę prywatności, ochronę danych osobowych i 
bezpieczeństwo wszystkich informacji biznesowych. 

• Muszą upewniać się, że te zasady dotyczące prywatności danych i bezpieczeństwa informacji są 
przekazywane wszystkim i wszelkim podwykonawcom. 
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Łańcuch dostaw.  Dostawcy muszą dołożyć wszelkich uzasadnionych starań, aby upewnić się, że wszyscy 
uczestnicy ich łańcuchów dostaw przestrzegają niniejszego Kodeksu Postępowania Dostawcy Morgan. 

 
Każdy przypadek nieprzestrzegania standardów niniejszego Kodeksu Postępowania Dostawcy Morgan przez 
Dostawcę lub członka łańcucha dostaw Dostawcy może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem relacji 
Dostawcy z firmą Morgan. Wszelkie takie wykroczenia lub ogólne pytania dotyczące niniejszego Kodeksu 
należy kierować do działu Etyki i Zgodności z Przepisami spółki Morgan na adres 
Supplier.Compliance@morganplc.com. Powiadamianie o nieprawidłowościach online jest również dostępne w 
ramach programu Speak Up firmy Morgan: https://morgan.integrityline.org/ 
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