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Nazwa i adres dostawcy:  
 
………………………………….. 
……………………………….…. 
………………………………….. 
 
 
Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A. 
  
Przestrzeganie prawa 
Bank Ochrony Środowiska S.A. (zwany dalej Bankiem) przestrzega wszelkich 
obowiązujących przepisów prawa we wszystkich miejscach, w których prowadzi swoją 
działalność i tego samego oczekuje od swoich dostawców. Wraz z przestrzeganiem prawa, 
Bank oczekuje od dostawcy postępowania zgodnego z wysokimi standardami etyki 
biznesowej. 
Zakaz korupcji i łapówkarstwa 
Bank stosuje politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do nieetycznego zachowania  
w biznesie, takiego jak przekupstwo i korupcja. Od dostawców oczekuje nieuczestniczenia 
i nietolerowania jakichkolwiek form powyższych zachowań.  
Prawa człowieka 
Każdy dostawca Banku musi szanować godność, prywatność i prawa każdego człowieka. 
Dostawca nie powinien zmuszać jakiejkolwiek osoby do pracy wbrew jej woli. Ponadto 
dostawca jest zobligowany do przestrzegania uznanych międzynarodowo praw człowieka. 
Przestrzeganie podstawowych praw pracowniczych 
Dostawca Banku zobowiązuje się przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa pracy w stosunku do swoich pracowników, w tym przepisów dotyczących płacy 
minimalnej umożliwiającej utrzymanie oraz maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy, a 
także respektować godność osobistą i prywatność pracownika. W szczególności dostawca 
musi powstrzymać się od dyskryminacji w zakresie zatrudnienia ze względu na płeć, wiek, 
pochodzenie etniczne, narodowość, religię, niepełnosprawność.  
Zakaz pracy przymusowej 
Dostawca Banku nie może w żaden sposób osiągać korzyści z pracy przymusowej, ani jej 
tolerować oraz stosować kar cielesnych lub innych niedozwolonych praktyk 
dyscyplinarnych w stosunku do swoich pracowników. Dostawca Banku nie ma prawa 
zmuszać do pracy, ani wywierać nacisku w tym zakresie. Dostawca zobowiązany jest 
również do przeciwdziałania i niedopuszczania stosowania przymusu, gróźb, obelg, jak 
również wyzysku. 
Zakaz pracy dzieci 
Dostawca Banku zobowiązuje się na każdym z etapów swoich działań do przestrzegania 
obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń i warunków zatrudniania 
młodocianych. 
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
Dostawca Banku powinien zapewniać wszystkim pracownikom miejsca pracy zgodne  
z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Dostawca Banku 
powinien przestrzegać obowiązujących go norm i przepisów związanych bezpieczeństwem 
i higieną pracy oraz zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym. Dostawca Banku 
zobowiązany jest zapewnić pracownikom niezbędny poziom wiedzy z zakresu BHP. 
Ochrona środowiska 



Dostawca Banku dąży do minimalizowania obciążenia środowiska w ramach prowadzonej 
przez siebie działalności i podejmuje działania zmierzające do jego ochrony. Dostawca 
zobowiązany jest działać zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i międzynarodowymi 
normami dotyczącymi ochrony środowiska. Dostawca powinien podejmować działania w 
celu minimalizowania zanieczyszczeń środowiska i stałego wprowadzania usprawnień w 
jego ochronie, w szczególności: wykorzystywać zasoby w sposób wydajny, zmniejszać 
oddziaływanie na bioróżnorodność i zmianę klimatu oraz stosować energooszczędne 
technologie. 
Wolność zrzeszania się 
Dostawca Banku zapewnia swoim pracownikom prawo do zrzeszania się w legalnych 
organizacjach. Uczciwe relacje u dostawcy są podstawą do dialogu pomiędzy jego 
pracownikami a kadrą zarządzającą dostawcy. 
Uczciwa konkurencja 
Dostawca Banku zobowiązany jest postępować zgodnie z krajowym i międzynarodowym 
prawem konkurencji oraz nie uczestniczyć wspólnie z konkurentami w zmowach 
cenowych, podziałach rynków lub klientów. Dostawca zobowiązany jest zachować w 
poufności wszelkie informacje dotyczące Banku, które nie byłyby wcześniej podane do 
publicznej wiadomości. Dostawca zobowiązany jest do poszanowania własności 
intelektualnej Banku. 
Nabywanie towarów i usług przez dostawcę 
Dostawca Banku powinien nabywać towary i usługi w sposób odpowiedzialny. Łańcuch 
dostaw powinien zapewniać przestrzeganie postanowień niniejszych Standardów w 
możliwie najszerszym stopniu. 
Działania kontrolne 
W celu weryfikacji przestrzegania postanowień Standardów, Bank zastrzega sobie prawo 
do przeprowadzania, samodzielnie lub z pomocą niezależnego audytora, audytu u 
dostawcy na własny koszt i po odpowiednim powiadomieniu dostawcy, lub zwrócenia się 
do dostawcy o przekazanie oświadczenia potwierdzającego przestrzeganie przez niego 
kryteriów ESG. W przypadku negatywnych wyników powyższych działań, dostawca będzie 
zobowiązany do ustalenia z Bankiem właściwego planu naprawczego. Niewykonanie planu 
naprawczego może spowodować ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie współpracy 
Banku z danym dostawcą, stosownie do postanowień umowy zawartej pomiędzy Bankiem 
a dostawcą. 
Uczciwość podatkowa 
Dostawca Banku zobowiązany jest do odprowadzania wszelkich należnych podatków 
związanych z transakcjami realizowanymi na rzecz Banku, w tym w szczególności podatku 
od towarów i usług (VAT). Dostawca zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego z 
przepisami prawa podatkowego wystawiania faktur na rzecz Banku. Dostawca powinien 
nabywać towary i usługi od podmiotów gwarantujących, że podatek VAT zostanie wykazany 
na fakturach i odprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
Postanowienia końcowe 
Dostawca Banku zobowiązany jest informować Bank o wszelkich przypadkach 
nieprzestrzegania postanowień niniejszych Standardów przez swoich pracowników oraz 
przez pracowników swoich podwykonawców, jeśli posługuje się nimi przy realizacji umowy 
zawartej z Bankiem. 
  
 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze „Standardami postępowania dla dostawców Banku 
Ochrony Środowiska S.A.” i zobowiązujemy się do ich przestrzegania. 



 

       ………………………………………………………………………. 


