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KODEKS ETYCZNY
DOSTAWCÓW

NASZE
WARTOŚCI

SPRAWNOŚĆ

DOSKONAŁOŚĆ

PASJA

SZACUNEK

NASZE
ZOBOWIĄZANIA
—

Od założenia firmy w 1926 r. Lyreco kieruje się takimi wartościami,
jak doskonałość, szacunek, pasja i sprawność. Wartości
te są podzielane przez wszystkich naszych pracowników,
stanowią naszą siłę i czynią z nas godnego zaufania partnera.
Przestrzeganie tych wartości jest dla nas oczywistością,
obowiązkiem, powinnością.
W naszym postępowaniu i podejmowaniu decyzji kierujemy się
zasadami uczciwości, neutralności, fair play, sprawiedliwości
i zgodności, w każdym momencie, w stosunku do wszystkich
naszych pracowników i partnerów, we wszystkich obszarach
i rejonach naszej działalności. Te zasady przewodnie zostały
dodatkowo potwierdzone w kodeksie etycznym obowiązującym
we wszystkich podmiotach Lyreco.
W ramach tego zobowiązania chcielibyśmy przypomnieć
naszym dostawcom w dedykowanym dla nich kodeksie etycznym
o minimalnych wymogach, które muszą spełniać w zakresie
etyki i profesjonalizmu podczas współpracy z Lyreco.
Oczekujemy od naszych dostawców przestrzegania tych samych
wymogów etycznych i prowadzenia działalności zgodnie z niniejszym
kodeksem etycznym dostawców, wdrożenia polityk i procedur
niezbędnych do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami
ustawowymi i wykonawczymi oraz zapewnienia, że zobowiązania te
są przestrzegane przez wszystkich ich partnerów.
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CEL KODEKSU
ETYCZNEGO
DOSTAWCÓW
—
Kodeks etyczny dostawców jest
warunkiem wstępnym każdej
współpracy z Lyreco. Przestrzeganie
go jest jednym z kryteriów oceny
i wystawiania referencji w Lyreco.
Nie narusza ani nie modyfikuje
w żaden sposób postanowień
dotychczasowych umów.
Ponadto nie zastępuje jakichkolwiek
stosownych przepisów ustawowych ani
wykonawczych obowiązujących
w poszczególnych krajach. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności
pomiędzy obowiązującymi przepisami
a niniejszym kodeksem etycznym dostawców, zastosowanie ma najbardziej
restrykcyjny przepis lub postanowienie.
Zachęcamy naszych dostawców do
zapoznania się z kodeksem
i zapewnienia, że jest on w pełni
przestrzegany. Podzielając te same
zobowiązania, możemy wspólnie
promować etykę w biznesie
i zagwarantować wszystkim
«A Great Working Day».

A
GREAT
WORKING
DAY.
DELIVERED.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW
USTAWOWYCH I WYKONAWCZYCH

—
Nasi dostawcy mają obowiązek w każdym przypadku przestrzegać
obowiązujących międzynarodowych, europejskich i/lub lokalnych przepisów
ustawowych i wykonawczych dotyczących ich działalności, produktów, usług
i krajów, w których prowadzą działalność. Lyreco nie będzie tolerować żadnych
praktyk sprzecznych z tymi przepisami.
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PRAWA CZŁOWIEKA
—
Jako sygnatariusz inicjatywy ONZ Global Compact od 2004 r. Lyreco wspiera
działania na rzecz przestrzegania praw człowieka oraz promuje społecznie
odpowiedzialne postępowanie zgodne z zasadami Global Compact, ale także
Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), Konwencji o prawach
dziecka ONZ oraz Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.
Nasi dostawcy są również zobowiązani do traktowania wszystkich z godnością
i szacunkiem, promowania różnorodności i równych szans oraz budowania
etycznej i inkluzywnej kultury. W szczególności muszą oni zobowiązać
się do zwalczania wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej,
wykorzystywania pracy dzieci, dyskryminacji w zatrudnieniu lub wykonywaniu
zawodu oraz powstrzymać się od korzystania z usług partnerów, którzy stosują
takie praktyki lub zachęcają do ich stosowania.

WARUNKI PRACY
—
Nasi dostawcy mają obowiązek zapewnić, że środowisko pracy jest zgodne
z obowiązującymi przepisami, zdrowe i bezpieczne, wolne od wszelkich form
zastraszania, prześladowania i dyskryminacji oraz promujące dialog społeczny.

Przestrzeganie socjalnych przepisów ustawowych i wykonawczych
Nasi dostawcy są zobowiązani do przestrzegania socjalnych przepisów ustawowych
i wykonawczych obowiązujących w każdym z krajów, w których prowadzą
działalność, w szczególności w odniesieniu do maksymalnego dziennego czasu
pracy, wynagrodzeń i świadczeń, minimalnego wieku i poszanowania prywatności.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Nasi dostawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego i higienicznego
środowiska pracy we wszystkich miejscach prowadzenia działalności. Zobowiązanie
to musi obejmować możliwie najściślejsze przestrzeganie obowiązujących
przepisów ustawowych, wykonawczych i standardów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, szkolenie i podnoszenie świadomości wszystkich pracowników oraz
wdrażanie wszelkich niezbędnych środków w celu zapobiegania wypadkom przy
pracy i chorobom zawodowym oraz przeciwdziałania im.

Prześladowanie i dyskryminacja
Nasi dostawcy mają obowiązek umożliwić każdemu pracę w godny, pełen
szacunku i profesjonalny sposób, bez obaw o prześladowanie czy zastraszanie.
Są ponadto zobowiązani do zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia,
szkoleń i awansów bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Dialog społeczny
Dostawcy są zobowiązani do uznawania i respektowania prawa pracowników
do korzystania z wolności zrzeszania się, w tym prawa do przystępowania lub
nieprzystępowania do dowolnie wybranych organizacji związkowych oraz do
prowadzenia negocjacji zbiorowych.
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ŚRODOWISKO
I ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ
—
Obowiązkiem każdego pracownika
Lyreco jest szanowanie środowiska
i zasad zrównoważonego rozwoju
w realizacji codziennych zadań.

Mamy świadomość, że podjęcie
działań mających na celu ochronę
naszej planety i zmniejszenie naszego
śladu ekologicznego wymaga
zaangażowania wszystkich z nas.
Dlatego dbamy o to,
aby współpracować z dostawcami,
którzy co najmniej przestrzegają
stosownych przepisów ustawowych
i wykonawczych w każdym
miejscu prowadzenia działalności,
ale przede wszystkim z tymi,
którzy podzielają nasze obawy
i zobowiązanie do wdrażania
coraz bardziej zrównoważonych
i odpowiedzialnych praktyk,
produktów i rozwiązań, a także
oferują innowacje i programy
stałego doskonalenia.

JAKOŚĆ
PRODUKTÓW
I USŁUG
—
Lyreco zapewnia, że wszystkie
produkty i usługi oferowane
klientom spełniają najwyższe
standardy w zakresie jakości
i bezpieczeństwa.
Wymagamy od naszych
dostawców, aby podzielali
te same ambicje w zakresie
doskonałych produktów
i usług, ściśle przestrzegali
obowiązujących przepisów
ustawowych i wykonawczych,
niezwłocznie zgłaszali wszelkie
problemy dotyczące jakości
i bezpieczeństwa swoich
produktów i usług oraz wdrażali
wszelkie odpowiednie środki
naprawcze, minimalizujące skutki
lub alternatywne w porozumieniu
z Lyreco.
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UCZCIWOŚĆ
BIZNESOWA
—
Nasi dostawcy muszą na
co dzień postępować
uczciwie i podejmować
niezbędne kroki w celu
wyeliminowania zachowań
sprzecznych z zasadami
uczciwości, aby budować
i utrzymywać przejrzystość
i zaufanie w swoich
relacjach biznesowych.

Korupcja i płatna
protekcja
W Lyreco przyjęto politykę
zerowej tolerancji w odniesieniu
do korupcji i płatnej protekcji
i takiego samego podejścia
oczekuje się od dostawców.
Dostawcom zabrania
się bezpośredniego lub
pośredniego przyznawania,
oferowania, obiecywania lub
żądania kwoty pieniężnej
lub jakiegokolwiek innego
wartościowego przedmiotu na
rzecz urzędnika państwowego
lub pracownika firmy prywatnej,
w tym pracownika Lyreco, w celu
wywarcia niewłaściwego wpływu
lub uzyskania nienależnej
korzyści. Zakaz ten dotyczy
również drobnych gratyfikacji.
Nasi dostawcy są zobowiązani
do ścisłego przestrzegania
obowiązujących przepisów
antykorupcyjnych oraz do
dołożenia należytej staranności
w celu wykrywania i zapobiegania
wszelkim aktom korupcji i płatnej
protekcji w relacjach biznesowych.

Nadużycia finansowe
Naszym dostawcom nie wolno
dążyć do uzyskania jakichkolwiek
korzyści poprzez stosowanie
nielegalnych praktyk lub
zezwalanie innym na takie praktyki.
Nasi dostawcy są zobowiązani
do prowadzenia dokładnej
księgowości, bez modyfikowania
wprowadzonych danych w celu
ukrycia lub zniekształcenia kwoty
ujętych w ewidencji transakcji.

Uczciwa konkurencja
Nasi dostawcy mają obowiązek
przestrzegać wszelkich stosownych
przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących konkurencji
i powstrzymać się od wszelkich
praktyk ograniczających, zniekształcających lub uniemożliwiających
wolną konkurencję.

Konflikty interesów
W ramach współpracy z Lyreco
nasi dostawcy są zobowiązani
do unikania wszelkich konfliktów
interesów lub sytuacji, które
mogłyby sugerować konflikt
interesów. Są oni również

zobowiązani do powiadomienia
Lyreco w przypadku, gdy dana
sytuacja może prowadzić do
konfliktu interesów pomiędzy
Lyreco a nimi.

Prezenty i zaproszenia
W Lyreco przyjęto surową
politykę dotyczącą prezentów
i zaproszeń, biorąc pod
uwagę ryzyko wywierania
niepożądanego wpływu.
W związku z tym prosimy naszych
dostawców o powstrzymanie się
od oferowania lub przyjmowania,
w szczególności w kontekście
relacji biznesowych z Lyreco,
wszelkiego rodzaju ofert,
prezentów lub zaproszeń mających
na celu wywarcie wpływu na
zachowanie lub decyzję odbiorcy.
Przed złożeniem lub przyjęciem
jakiejkolwiek oferty nasi dostawcy
mają obowiązek się upewnić,
że prezenty i zaproszenia nie
naruszają wewnętrznych zasad
i polityki odbiorcy lub stosownych
przepisów ustawowych
i wykonawczych.
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POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH
—

Lyreco zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony informacji wrażliwych
dotyczących partnerów biznesowych Lyreco, zarówno informacji poufnych,
jak i danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wewnętrzną
polityką Lyreco oraz wszelkimi zobowiązaniami umownymi.
Nasi dostawcy są zobowiązani do podjęcia wszelkich niezbędnych środków
w celu zapewnienia odpowiedniego przetwarzania i ochrony informacji i danych
pozyskanych w ramach relacji biznesowych z Lyreco, w szczególności w przypadku,
gdy dotyczy to informacji i danych poufnych lub osobowych. Naszym dostawcom
zabrania się wykorzystywania takich informacji i danych w celach innych niż te,
dla których zostały one przekazane, a także ujawniania ich osobom trzecim,
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela informacji lub danych.
Dostawcy mają obowiązek chronić wszelkie takie informacje i dane przed
nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem,
zmianą i ujawnieniem, stosując odpowiednie fizyczne i elektroniczne procedury
bezpieczeństwa oraz przestrzegając przepisów o ochronie danych.

HANDEL MIĘDZYNARODOWY
—
Nasi dostawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących
międzynarodowych restrykcji i sankcji, jak również przepisów ustawowych
i wykonawczych dotyczących importu i eksportu dostarczanych przez
nich produktów lub usług. W szczególności muszą podjąć wszelkie
niezbędne kroki, aby nie narazić siebie ani Lyreco na sankcje ze strony
organów krajowych lub międzynarodowych.
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KONTROLA I AUDYT
—
Lyreco zastrzega sobie prawo,
bezpośrednio lub za pośrednictwem
zewnętrznej firmy bądź organizacji
upoważnionej przez Lyreco,
do kontroli przestrzegania
postanowień niniejszego kodeksu
etycznego dostawców oraz
do przeprowadzania audytów
zgodności. Nasi dostawcy dostarczą
na żądanie niezbędne informacje
i dokumentację.

NIEPRZESTRZEGANIE
KODEKSU
ETYCZNEGO
DOSTAWCÓW
—
W przypadku, gdy Lyreco uzna,
że dostawcy nie przestrzegają
wymogów niniejszego kodeksu
etycznego dostawców, Lyreco może
zażądać od danych dostawców
natychmiastowego wdrożenia
niezbędnych środków naprawczych,
minimalizujących skutki lub
alternatywnych, w porozumieniu
z Lyreco, a nawet zawiesić lub
rozwiązać z nimi stosunki,
bez uszczerbku dla wszelkich innych
praw lub środków odwoławczych,
jakie mogą przysługiwać Lyreco.

Raise your concern
Naszym celem jest zapobieganie
i wykrywanie wszelkich naruszeń
zasad etycznych, tak aby Lyreco
mogło podjąć odpowiednie działania
i naprawić sytuację.
Jeżeli dostawca zaobserwuje
w kontekście swoich relacji biznesowych
z Lyreco jakiekolwiek zachowanie lub
sytuację, które są sprzeczne z zasadami
etycznymi określonymi przez Lyreco,
może je zgłosić, w dobrej wierze,
osobie wyznaczonej do kontaktu przez
Lyreco lub za pośrednictwem narzędzia
informowania o nieprawidłowościach
«Raise your concern», dostępnego na
stronie firmowej Lyreco.

Wersja poprawiona: październik 2020 r.

