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Etický kodex pro dodavatele kapitálové skupiny ORLEN
ÚVOD
Kapitálová skupina ORLEN je přední společností v sektoru paliv a energetiky ve střední a východní Evropě.
S ohledem na značný rozsah naší činnosti ovlivňuje námi přijatý způsob podnikání významným způsobem životy
milionů lidí, efektivní fungování tisíců organizací a celou ekonomiku. Je na nás tudíž kladena velká odpovědnost.
Proto věnujeme velkou pozornost otázkám udržitelnosti a sociální odpovědnosti (CSR). Realizujeme obchodní
strategii, která je v souladu se zájmy našeho životního prostředí a je založena na odpovědném využívání zdrojů.
Následující HODNOTY kapitálové skupiny ORLEN tvoří základ všech našich činností:
Odpovědnost - Respektujeme naše klienty, akcionáře, životní prostředí a místní komunity.
Rozvoj - Hledáme nové možnosti.
Lidé - Kompetence, spolupráce a čestnost jsou naše aktiva.
Energie - Jednáme s nadšením.
Spolehlivost - Můžete se na nás spolehnout.

Etický kodex pro dodavatele kapitálové skupiny ORLEN je soubor zásad, jejichž dodržování očekáváme
od našich dodavatelů.
NAŠE POVINNOSTI VŮČI DODAVATELŮM
Kapitálová skupina ORLEN neustále usiluje o dosahování nejvyšších standardů provozování obchodní činnosti a
neustále požaduje zavádění těch nejlepších řešení z naší strany. Očekávají to od nás také regulatorní orgány,
vlastníci, naši klienti a zaměstnanci. Naším přáním je vybudovat kulturu spoluodpovědnosti za obchodní
praktiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lidských práv, etiky v podnikání, starosti o
zaměstnance a místní komunity, jakož i péče o životní prostředí ve všech fázích naší činnosti. Totéž se týká
našeho dodavatelského řetězce a spolupráce s dodavateli.
Proto do svých nákupních procesů zavádíme zásady udržitelnosti a sociální odpovědnosti a Etický kodex pro
dodavatele kapitálové skupiny ORLEN je nedílnou součástí procesu spolupráce s Dodavateli, a to včetně
procesu jejich kvalifikace a hodnocení.
Ve spolupráci s dodavateli se řídíme zásadami udržitelnosti a sociální odpovědnosti. Podporujeme naše
dodavatele ve zvyšování povědomí a rozvoji postupů v rámci tohoto rozsahu. Jsme toho názoru, že díky

dialogu a spolupráci s Dodavateli ve prospěch udržitelnosti a sociální odpovědnosti můžeme úspěšně
rozvíjet své podnikání a pozitivně ovlivnit své dodavatele.
Věříme, že takový postoj přinese výhody nejen nám, ale i našim dodavatelům a také našemu sociálnímu a
obchodnímu prostředí.
NAŠE OČEKÁVÁNÍ VŮČI DODAVATELŮM
Spolupracujeme s nejlepšími dodavateli, kteří neustále zlepšují své činnosti za účelem uspokojení zvyšujících se
očekávání trhu. Povzbuzujeme je k vytváření a zlepšování odpovědných obchodních postupů v souladu se
zásadami Etického kodexu pro dodavatele kapitálové skupiny ORLEN.
Chceme spolupracovat s dodavateli, kteří chápou náš postoj v oblasti udržitelnosti a sociální odpovědnosti,
sdílejí ho a usilují o zlepšení a rozvoj svých osvědčených postupů v oblastech, v nichž si pro sebe stanovujeme
ambiciózní cíle a které jsou pro nás klíčové:
1. SOCIÁLNÍ STANDARDY
1.1. Zajištění bezpečnosti na pracovišti a zdraví zaměstnanců
a. Dodavatel dodržuje všechny právní předpisy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v zemi původu.
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b. Dodavatel zajišťuje bezpečné a zdravé prostředí k provádění práce tím, že zavádí postupy, certifikované
systémy řízení BOZP nebo vlastní bezpečnostní programy, osvědčené postupy a řešení zaměřené na úplnou
eliminaci nehod a předcházení úrazům a onemocněním mezi zaměstnanci dodavatele, které jsou způsobeny
provedenou prací.
c. Dodavatel se snaží vytyčit cíle v oblasti bezpečnosti za účelem minimalizace rizik - monitoruje, analyzuje a
dokumentuje dosažení těchto cílů a implementaci svých činností ve snaze o neustálý rozvoj bezpečnosti při
práci.
1.2. Usilování o zajištění důstojných a nediskriminačních pracovních podmínek
a. Dodavatel dodržuje všechny pracovněprávní předpisy v zemi původu.
b. Dodavatel zaručuje rovný přístup k důstojným pracovním podmínkám u všech typů pracovních smluv, které
jsou právně přijatelné v zemi původu.
c. Dodavatel netoleruje mobbing na pracovišti.
d. Dodavatel odpovědným způsobem řídí zaměstnance a pracoviště (např. zaručení rozvoje kompetencí
zaměstnanců, zajištění bezpečnosti při práci, vyváženost mezi profesním a soukromým životem zaměstnanců
atd.) a stanovuje své cíle v této oblasti.
1.3. Dodržování lidských práv
a. Dodavatel zajišťuje rovné zacházení na pracovišti a neuplatňuje při své činnosti žádné postupy diskriminující
zaměstnance a další zainteresované subjekty (např. jeho klienty) z důvodu věku, pohlaví, postižení, rasového
původu, náboženství a dalších kritérií.
b. Dodavatel respektuje právo zaměstnance na plánování.
c. Dodavatel zaručuje respektování lidských práv při své činnosti.
2. EKOLOGICKÉ STANDARDY
2.1. Neustálé zlepšování v oblasti řízení dopadu na životní prostředí
a. Dodavatel dodržuje právní předpisy v oblasti dopadu své činnosti na životní prostředí.
b. Dodavatel posuzuje svou činnost z hlediska rizika negativního dopadu na životní prostředí a snaží se tomuto
riziku předcházet.
c. Dodavatel se snaží vytyčit cíl ke snížení negativního dopadu své činnosti na životní prostředí (např. v podobě
zásad ochrany životního prostředí nebo jiného závazného dokumentu).
2.2. Odpovědné získávání a využívání surovin
a. Dodavatel se snaží získávat suroviny odpovědným způsobem, pečovat o životní prostředí nebo zohledňovat
ekologická kritéria ve svých rozhodnutích o nákupu.
b. Dodavatel se snaží snižovat spotřebu surovin a přírodních zdrojů včetně vody a racionálně je řídit.
2.3. Minimalizace emisí skleníkových plynů
a. Dodavatel se snaží minimalizovat emise skleníkových plynů, včetně oxidu uhličitého, které přímo či nepřímo
vyplývají z činnosti dodavatele v rozsahu, který odpovídá měřítku a typu činností prováděných dodavatelem.
2.4 Odpovědné nakládání s odpady
a. Dodavatel dodržuje všechny právní předpisy týkající se nakládání s odpady.
b. Dodavatel se snaží minimalizovat generování odpadu spojeného s prováděnou činností.
c. Dodavatel zajišťuje správné nakládání s vyprodukovaným odpadem, včetně spolupráce s oprávněnými
příjemci vyprodukovaného odpadu za účelem minimalizace rizika negativního dopadu odpadu na životní
prostředí.
3. ETICKÉ STANDARDY A SYSTÉMY ŘÍZENÍ
3.1. Odpovědné řízení dopadu jeho činnosti na společnost a životní prostředí
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a. Dodavatel stanovil cíle v oblasti udržitelnosti a sociální odpovědnosti spolu se zaváděním opatření v podobě
zásad, strategie, prohlášení nebo jiného závazného dokumentu.
Za účelem rozvoje podnikání a odpovědného řízení jeho dopadu na životní prostředí a kvalitu sociálního života
je důležité stanovit a zaregistrovat cíle v tomto rozsahu takovým způsobem, který bude srozumitelný pro
zaměstnance i další zainteresované subjekty. Proto by dodavatelé kapitálové skupiny ORLEN měli mít
stanoveny a zaregistrovány své priority v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních otázek (např. těch,
které jsou stanoveny Etickým kodexem pro dodavatele kapitálové skupiny ORLEN) a standardy řízení.
3.2. Prevence korupce
a. Dodavatel při své činnosti předchází jakýmkoliv formám korupce a zavádí preventivní postupy.
b. Pokud bude zjištěna jakákoliv forma korupce, podnikne dodavatel pevné nápravné kroky, které zabrání
dalším incidentům tohoto typu.
3.3. Vysoké etické standardy provozování činnosti
a. Dodavatel aplikuje ve všech oblastech provozování své činnosti zásady etického chování.
b. Dodavatel se snaží zavádět řešení (např. školení pro zaměstnance s tématem praktického používání etického
kodexu na pracovišti atd.), která zvyšují povědomí o zásadách etického chování na pracovišti mezi zaměstnanci
a vedením.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Etický kodex pro dodavatele kapitálové skupiny ORLEN je zaměřen na všechny dodavatele a zhotovitele
spolupracující s kapitálovou skupinou ORLEN.
Očekáváme, že naši dodavatelé se budou neustále rozvíjet v oblasti sociálních, ekologických a etických
standardů stanovených v Etickém kodexu pro dodavatele kapitálové skupiny ORLEN a v oblasti řízení.
Pokud činnosti dodavatelů nesplňují standardy odpovědného podnikání uvedené v Etickém kodexu pro
dodavatele kapitálové skupiny ORLEN, očekáváme, že dodavatelé přijmou nápravná opatření. Kapitálová
skupina ORLEN očekává, že vzhledem ke vztahu s dodavateli kapitálové skupiny ORLEN bude moci ověřit
aplikaci zásad Etického kodexu pro dodavatele kapitálové skupiny ORLEN ze strany dodavatele, např.
prostřednictvím analýzy dodavatelových dokumentů nebo provedení auditu u dodavatele.
Současně se zavazujeme podporovat své dodavatele při zvyšování povědomí o odpovědných obchodních
postupech a při rozvoji dodavatelových činností v souladu se standardy udržitelnosti a sociální odpovědnosti.
Věříme, že dodržování standardů Kodexu přispěje ke zlepšení naší spolupráce a partnerství s dodavateli a posílí
rozvoj naší činnosti a činností našich dodavatelů.
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