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           Załącznik nr 5 do SIWZ 

   Karta Wykonawcy 

Drogi Wykonawco, 

KGHM Polska Miedz S.A. (KGHM) podjęła zobowiązanie przestrzegania najwyższych standardów produkcji, etyki biznesowej 

oraz działań biznesowych. Regułą tą kierujemy się w całym naszym łańcuchu tworzenia wartości, co ma swoje odbicie 

w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM, dostępnym na www.kghm.com. W celu dostosowania się do inicjatywy United 

Nations Global Compact, KGHM potwierdza zaangażowanie w przestrzeganie podstawowych zasad praw człowieka, 

standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. Dodatkowo, wspieramy również inicjatywy 

odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów z rejonów dotkniętych konfliktami zbrojnymi oraz uczyniliśmy Społeczną 

Odpowiedzialność Biznesu (CSR) częścią naszej długoterminowej strategii. 

KGHM rozumie, że organizacje kooperujące z nami, różnią się znacznie wielkością, czasem obecności na rynku, złożonością 

organizacyjną oraz poziomem dojrzałości procesu zarządzania. Niemniej jednak, stoimy na stanowisku, że istnieje zbiór 

zasad, wartości i praktyk, które stanowią wartości uniwersalne. Ważnym jest, aby zasady te były respektowane przez 

wszystkie strony, zarówno KGHM jak i Wykonawców, gdyż takie podejście pozwala na pełną realizację i respektowanie tych 

zasad.  

Dlatego Wykonawca deklaruje: 

Etyka i Działania Biznesowe Sourcing 
Zakaz korupcji i płatnej 

protekcji 
Brak tolerancji dla jakichkolwiek 

form korupcji, włączając w to 
bezpośrednią bądź pośrednią 
płatną protekcję partnerów 

biznesowych i/lub urzędników 
państwowych, jak również 

akceptację podarunków innych 
niż zwyczajowe w zamian za 

zakup produktów lub usług od 
partnerów biznesowych. 

Odpowiedzialność za 
produkt i jakość 
Stosowanie norm 

środowiskowych i BHP w swojej 
działalności oraz w swoich 

produktach celem zmniejszenia 
wpływu środowiskowego 

produktu w trakcie jego cyklu 
życia.  

 

Konflikt interesów 
Nie wywieranie wpływu oraz 

nie wpływanie na decyzje 
w sytuacjach, które mogą 
wywołać rzeczywisty lub 

potencjalny konflikt interesów 
ze względu na interes prywatny 

lub biznesowy, przesłanki 
ekonomiczne lub 

pozaekonomiczne. Konflikt 
interesów może mieć zarówno 

charakter bezpośredni jak 
i pośredni (przez osobę bliską).  

Jeżeli wykonawca wykryje 
możliwy konflikt interesów, 

zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić o tym KGHM. 

Minerały konfliktowe 
Zobowiązanie  do podjęcia 
działań mających na celu 

przeciwdziałanie nielegalnemu 
i nieetycznemu pozyskiwaniu 

minerałów z rejonów 
konfliktowych, m.in.  (lecz nie 

tylko) z Demokratycznej 
Republiki Konga oraz krajów 
ościennych. Wykonawca, na 
żądanie KGHM,  poinformuje 
o źródle pochodzenia metali 

“3TG” (złoto, tantal, wolfram, 
cyna) użytych w dostarczonych 

produktach. 

Środowisko Prawa człowieka i standardy pracy 
Ochrona środowiska 

Minimalizację generowanych 
zanieczyszczeń oraz stałą 

poprawę standardów ochrony 
środowiska, a także  działanie 

zgodne lokalnymi i  
międzynarodowymi 

standardami ochrony 
środowiska. 

Podstawowe prawa 
człowieka i pracownika 
Promocję równości szans 

pracowników oraz zapewnienie 
środowiska pracy wolnego od 
dyskryminacji i molestowania. 

Dodatkowo, deklaruje 
przestrzeganie lokalnego prawa 

w zakresie czasu pracy, płacy 
minimalnej oraz prawa do 

zrzeszania się w organizacjach 
pracowniczych. 

Zapobieganie pracy 
przymusowej i pracy dzieci 

Przestrzeganie 
międzynarodowych standardów 
praw człowieka, eliminowania 

wszelkich form nielegalnej, 
przymusowej bądź wymuszonej 
pracy oraz niedozwolonej pracy 
nieletnich, zgodnie z lokalnymi 

przepisami. 

BHP 
Kontrolowanie zagrożeń oraz 

podejmowanie w działań 
zapobiegawczych w celu 
unikania wypadków oraz 

chorób zawodowych. 
Dodatkowo zobowiązuje się do 

edukacji pracowników w 
zakresie BHP. 

Jako Wykonawca KGHM, niniejszym potwierdzam że: 
a) zapoznaliśmy się, zrozumieliśmy oraz zgadzamy się z zasadami zawartymi w Karcie Wykonawcy; 

b) deklarujemy zgodność z zasadami oraz zobowiązujemy się niezwłocznie do informowania KGHM, w przypadku utraty zgodności ze 

wskazanymi zasadami, bez zapytania ze strony KGHM; 

c)  będziemy promować wdrażanie tych zasad u naszych wykonawców i partnerów; 

d) rozumiemy, że niedostosowanie się do zasad zawartych w Karcie Wykonawcy może prowadzić do wprowadzenia działań 

dyscyplinujących, włączając w to zawieszenie realizacji umów między stronami. 
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