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Przestrzeganie przez dostawców pewnych standardów w dziedzinie praw człowieka, warunków pracy
oraz kwestii ekologicznych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Nasi dostawcy muszą także stosować
rygorystyczne standardy etyczne i moralne oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.

Wstęp
E.ON jednoznacznie uznaje dziesięć zasad inicjatywy UN Global Compact. Aktywnie wspieramy te
fundamentalne zasady w dziedzinach praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i
przeciwdziałania korupcji. W tym celu w ramach prowadzenia działalności przestrzegamy rygorystycznych
standardów etyki i moralności w biznesie.
Zasady te odgrywają rolę przewodnią w relacjach między E.ON a dostawcami i zostały uwzględnione w
Kodeksie postępowania dostawcy E.ON.
Oznacza to, że nasi dostawcy (w tym ich osoby prawne, pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy i
kontrahenci) muszą przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów krajowych i zagranicznych, a także
unikać wszelkich działań, które mogłyby doprowadzić E.ON lub spółkę stowarzyszoną z E.ON do naruszenia
obowiązujących przepisów lub narazić je na kary z tego tytułu. Ponadto, zgodnie z zasadami inicjatywy UN
Global Compact, oczekujemy od dostawców przestrzegania następujących standardów:
•

standardy społeczne — przestrzeganie praw człowieka w odniesieniu do pracowników oraz
społeczeństwa i tworzenie odpowiednich warunków pracy,

•

standardy ekologiczne — minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko,

•

standardy ładu korporacyjnego — stosowanie rygorystycznych standardów etycznych i moralnych w
biznesie oraz przestrzeganie obowiązującego prawa.

E.ON pragnie współpracować z dostawcami, aby zapewnić przestrzeganie przez nich powyższych
standardów. E.ON zastrzega sobie prawo do monitorowania poszanowania Kodeksu postępowania
dostawcy następującymi metodami: oświadczenie własne dostawcy, oświadczenie za pośrednictwem osób
trzecich, przedłożenie certyfikatów oraz prawo do przeprowadzania audytów na miejscu.
Kodeks postępowania dostawcy stanowi nieodłączny element wszystkich umów zawieranych przez firmę
E.ON, jej dostawców i ich kontrahentów. Jeżeli dostawca naruszy jakiekolwiek postanowienia Kodeksu
postępowania dostawcy, będzie zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych. E.ON
zastrzega sobie prawo do nierozpoczynania wykonania lub rozwiązania umów z dostawcami, którzy nie
mogą się wykazać przestrzeganiem niniejszego Kodeksu postępowania dostawcy.

Kodeks postępowania dostawcy

czerwiec 2020 r.

Standardy społeczne
Poszanowanie praw człowieka
Oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ, wspierać ją
oraz unikać współudziału w naruszeniach praw człowieka. W przypadku rozbieżności z istniejącym
krajowym ustawodawstwem obowiązywać powinny reguły zapewniające większą ochronę pracownikom.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Nasi dostawcy muszą zapewniać pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Dostawca musi odpowiednio zbadać wszelkie niebezpieczeństwa
oraz związane z nimi zagrożenia dla zdrowia, z którymi mają do czynienia pracownicy, oraz podjąć niezbędne
środki bezpieczeństwa. Ponadto dostawca musi zapewniać pracownikom ciągłe szkolenia dotyczące
przepisów BHP.
Zakaz pracy dzieci, przymusowej, nielegalnej i obowiązkowej
Zgodnie z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nasi dostawcy nie mogą tolerować pracy
dzieci, pracy przymusowej i nielegalnej oraz wszelkich form pracy obowiązkowej.
Zakaz dyskryminacji i prześladowań
Nasi dostawcy muszą traktować wszystkich swoich pracowników z szacunkiem i zachowaniem godności.
Żaden pracownik, w żaden sposób i z żadnego powodu nie może być prześladowany ani nękany fizycznie,
psychicznie, seksualnie bądź słownie. Zakaz dyskryminacji w miejscu pracy wiąże się także z rekrutacją,
wynagrodzeniem, awansowaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
Przejrzystość czasu pracy i wynagrodzenia
Godziny pracy u naszych dostawców muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi.
Pracownicy naszych dostawców muszą otrzymywać umowy o pracę, w których wyraźnie określone są
godziny pracy i wynagrodzenie. Wynagrodzenie musi zawsze być wypłacane bez opóźnień oraz zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami krajowymi, z uwzględnieniem lokalnych standardów w zakresie
zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz zapewnienia dochodu na inne wydatki.
Wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych
Nasi dostawcy muszą szanować wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych pracowników
zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami oraz konwencjami MOP.
Poszanowanie lokalnych społeczności i ludności autochtonicznej
Nasi dostawcy mają obowiązek minimalizowania wszelkiego negatywnego wpływu fizycznego, społecznego
i ekologicznego oraz zagrożeń dla społeczności lokalnych i ludności autochtonicznej. Dostawcy uznają
szczególne okoliczności życia ludności autochtonicznej i muszą rozumieć obawy oraz oczekiwania
społeczności, w których pracują i żyją.
Mechanizm składania i rozpatrywania skarg
Zdecydowanie zalecamy dostawcom wprowadzenie mechanizmu składania i rozpatrywania skarg, który
umożliwi anonimowe zgłaszanie zastrzeżeń i potencjalnych naruszeń tych standardów oraz zapewni ochronę
tożsamości osób zgłaszających i zabezpieczy je przed odwetem. Jeżeli nie jest to możliwe, oczekujemy od
dostawców otwartości w wysłuchiwaniu zgłaszanych zastrzeżeń, podejmowania odpowiednich działań i
ochrony osób zgłaszających.
Ponadto dostawcy informują pracowników o zewnętrznej infolinii dla sygnalistów E.ON i zachęcają do
korzystania z niej w celu anonimowego zgłaszania problemów ze skutecznym wdrażaniem oraz
egzekwowaniem Kodeksu postępowania dostawcy. Więcej informacji o systemie zgłaszania
nieprawidłowości oraz dane kontaktowe można uzyskać
w witrynie
internetowej
https://www.eon.com/en/aboutus/compliance/whistleblower.html
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Standardy ekologiczne
Ochrona środowiska
Oczekujemy od dostawców opracowanej i wdrożonej konkretnej polityki ochrony środowiska oraz
prowadzenia działalności biznesowej zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i
wykonawczymi dotyczącymi ochrony środowiska.
Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi
W przypadku posługiwania się substancjami (materiałami, preparatami i produktami), które zostały sklasyfikowane
jako niebezpieczne dla środowiska, nasi dostawcy muszą zapewnić ich bezpieczne nabywanie, oznakowanie,
postępowanie z nimi, transportowanie, przechowywanie, recykling i/lub utylizację.
Minimalizacja angażowanych zasobów, odpadów i emisji
Nasi dostawcy muszą nieustannie dążyć do bardziej rozważnego i odpowiedzialnego wykorzystywania
zasobów oraz integrowania tego podejścia w swoim łańcuchu dostaw, działalności biznesowej i zarządzaniu.
Wszystkie źródła odpadów oraz emisji do powietrza, wód i gleby muszą być minimalizowane,
charakteryzowane i monitorowane.

Standardy ładu korporacyjnego
Zgodność z przepisami antymonopolowymi i zasadami wolnej konkurencji
Nasi dostawcy muszą przestrzegać wszelkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów
antymonopolowych. Oczekujemy od nich przywiązania do zasad wolnej konkurencji i przejrzystych rynków
oraz przeciwdziałania nieuczciwej, nieprzejrzystej i ograniczonej konkurencji. Wymaga to podejmowania
stosownych i niezbędnych środków zapobiegawczych.
Przeciwdziałanie korupcji
Nasi dostawcy muszą przeciwdziałać korupcji i przekupstwu, co obejmuje podejmowanie wszelkich
niezbędnych i stosownych środków zapobiegania tym zjawiskom we własnej działalności operacyjnej oraz
w łańcuchach dostaw. Nasi dostawcy powinni zadbać o to, aby relacje osobiste nie wpływały na działalność
biznesową.
Zgodność z przepisami dotyczącymi handlu i rynków kapitałowych
Nasi dostawcy muszą przestrzegać krajowych i międzynarodowych sankcji, embarga i innych ograniczeń
dotyczących handlu zagranicznego określonych przez prawo oraz obowiązujące przepisy dotyczące obrotu
energią. Nasi dostawcy muszą także przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i
międzynarodowych regulujących rynki kapitałowe.
Pranie brudnych pieniędzy
Dostawcy muszą wystrzegać się wszelkich form prania brudnych pieniędzy. Muszą to także zapewnić w swoim
łańcuchu dostaw.
Ochrona danych
Nasi dostawcy muszą dbać o bardzo ostrożne postępowanie z danymi osobowymi.
Konflikty interesów
Nasi dostawcy muszą z własnej inicjatywy zadbać o to, by w ich relacjach z E.ON nie dochodziło do żadnych
konfliktów interesów, a w razie wykrycia takich konfliktów — by zostały wyeliminowane i zgłoszone do E.ON.

