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WPROWADZENIE

II. Prawa człowieka

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (LW Bogdanka) jest podmiotem
gospodarczym o silnych fundamentach, zarówno technicznych jak
i ekonomicznych. Stosuje w procesie wydobycia węgla kamiennego
najnowocześniejsze technologie i światowej klasy park maszynowy.
Permanentnie rozwija się i dopasowuje poziom wydobycia węgla
kamiennego i sprzedaż węgla handlowego do potrzeb energetyki
zawodowej, odbiorców indywidualnych oraz eksportu – w kontekście racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów węgla
i uwarunkowań rynkowych. Dąży do zmniejszania kosztów jednostkowych, prowadzi plan oszczędnościowy i ciągłą optymalizację
kosztów, aby sprostać konkurencji na rynku węgla. Z uwagi na zaangażowanie olbrzymiego, a zarazem nowoczesnego i ciągle modernizowanego majątku, zabiega o jego optymalne, zarazem efektywne wykorzystanie.

LW Bogdanka oczekuje, że dostawcy w ramach w swojej działalności przestrzegają międzynarodowo uznanych praw człowieka ujętych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, jak również
odpowiednich tego typu uregulowań w prawie krajowym.

LW Bogdanka dąży do dołączenia się do grona producentów węgla
energetycznego w kraju i na świecie, legitymujących się najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, automatyzacji i informatyzacji ciągu technologicznego, zakupowego i spedycyjnego. Spółka stara się w najwyższym standardzie
przestrzegać wszystkie obowiązujące przepisy prawa, poszanowania praw człowieka i standardów zatrudnienia, a także ochrony
środowiska naturalnego – zarówno w swojej statutowej działalności,
jak i w odniesieniu do partnerów w biznesie. Ponadto stosuje się do
zasad i wartości ujętych w obowiązującym w spółce kodeksie etyki.
Od wszystkich dostawców, czyli dostawców towarów i usługodawców (usługi: górnicze, elektryczne, mechaniczne, naukowobadawcze, serwis, transport, itp.) LW Bogdanka oczekuje dotrzymania takich samych standardów i zobowiązań. W związku z tym LW
Bogdanka wprowadziła niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców (towarów i usług), który określa podstawowe wymogi pozwalające spełnić standardy i wymagania spółki. Szczególnie oczekuje
się od dostawców dotrzymania zasad poszanowania praw człowieka, bhp, zwalczania korupcji i ochrony środowiska, w procesie
przed/i w trakcie transakcji sprzedaż – zakup oraz dokonywanej
usługi na rzecz spółki.

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW
- PODSTAWOWE WYMAGANIA I STANDARDY

III. Zatrudnianie dzieci i praca przymusowa
LW Bogdanka oczekuje, żeby:
dostawcy przestrzegali wymogów dotyczących najniższego
wieku dopuszczania do zatrudniania, przewidzianych w prawie
krajowym i umowach międzynarodowych (uregulowania ONZ),
zatrudnianie pracowników odbywało się zgodnie z wymaganiami przepisów kodeksu pracy,
nie stosowali jakichkolwiek form pracy przymusowej, w tym
przymusowej więźniów, pracy niewolniczej lub jakichkolwiek
form handlu ludźmi.

IV. Dyskryminacja
LW Bogdanka oczekuje, żeby:
dostawcy nie stosowali dyskryminacji swoich pracowników,
niezależnie od rasy, narodowości, światopoglądu, wyznania,
orientacji seksualnej, zwyczajów, itp.,
stosowali zasadę równych szans i sprawiedliwego traktowania,
wystrzegali się jakichkolwiek przejawów mobbingu, dyskryminacji lub słownego bądź fizycznego nękania pracowników.

V. Stosunki w środowisku pracy
LW Bogdanka oczekuje od swoich dostawców, aby były przestrzegane podstawowe zasady prawa pracy, wynikające z krajowych
uregulowań w tym zakresie. Pracownicy powinni być traktowani
z szacunkiem. Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze powinny
być zgodne z właściwymi przepisami prawa krajowego, w szczególności z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej, a także odpowiadający praktyce stosowanej w danej branży i na miejscowych rynkach pracy. Powinno być zagwarantowane prawo pracownikom do
swobodnego zrzeszania się i negocjowania umów zbiorowych.

I. Przestrzeganie prawa
LW Bogdanka oczekuje od swoich dostawców przestrzegania
wszelkich, obowiązujących przepisów i uregulowań, w szczególności dotyczących zakazu korupcji i łapownictwa. Nie powinni uczestniczyć w żadnych formach korupcji ani łapownictwa, ani też nie
przyzwalali na nie. Dotyczy to wszelkich nielegalnych płatności,
prowizji, protekcji lub innych rodzajów korzyści przyznawanych
z zamiarem wywarcia wpływu na podjęcie określonej decyzji.

VI. Czas pracy
LW Bogdanka oczekuje od dostawców, aby przestrzegali przepisów
prawa i uregulowań branżowych w dziedzinie zatrudnienia, dotyczących czasu pracy, w tym przepisów regulujących kwestię pracy
w godzinach nadliczbowych, odpoczynku dobowego i tygodniowego, zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy.
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VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy

XII. Zaproszenia i prezenty

LW Bogdanka oczekuje, aby dostawcy przestrzegali wszystkich
obowiązujących przepisów prawa i uregulowań w dziedzinie bhp.
Podejmowali zobowiązania do stałego podnoszenia poziomu bhp,
celem ochrony pracowników przed zagrożeniami i eliminowania
wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wyposażali swoich
pracowników w sprzęt ochronny i odzież roboczą zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów.

LW Bogdanka oczekuje od dostawców, aby nie nadużywali zaproszeń na poczęstunek biznesowy, spotkania kulturalne i sportowe,
podróże, seminaria oraz konferencje i przekazywania prezentów
pracownikom spółki. Zaproszenia i prezenty dla pracowników LW
Bogdanka lub powiązanych z nimi bliskich osób mogą być tylko
udzielone, jeśli dotyczy to małowartościowych przedmiotów, które
zwyczajowo występują w praktyce biznesowej. Zasada ta dotyczy
również pracowników LW Bogdanka w stosunku do dostawców.

VIII. Ochrona środowiska naturalnego
LW Bogdanka oczekuje od dostawców, aby przestrzegali wszystkich
obowiązujących przepisów prawa i uregulowań oraz standardów
krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Powinni podejmować zobowiązania do stałego podnoszenia
poziomu ochrony środowiska naturalnego i postępowali zgodnie
z tymi zobowiązaniami.

XIII. Wolna konkurencja
LW Bogdanka oczekuje od dostawców, aby stosowali się do przepisów prawa dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów. Powinni prowadzić działalność zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami i uregulowaniami w tym zakresie i nie dopuszczać, np. do
stosowania zmowy cenowej, czy też dumpingu cenowego.

IX. Łańcuch dostaw

XIV. Zaufanie i ochrona danych

LW Bogdanka oczekuje od dostawców, aby podejmowali racjonalne
działania mające na celu zachęcenie własnych dostawców i podwykonawców do przestrzegania niniejszego lub własnego Kodeksu
Postępowania dla Dostawców. Dostarczane produkty powinny być
bezpieczne dla środowiska i człowieka, tak w procesie pakowania
(czy też rozpakowywania), stosowania, transportu i składowania/
unieszkodliwiania.

LW Bogdanka oczekuje od dostawców, aby zachowywali z dużą
sumiennością i odpowiedzialnością informacje poufne i dane biznesowe, w tym również z korespondencji biznesowej. Nie przywłaszczali wartości intelektualnej LW Bogdanka i jej macierzystych spółek.

X. Bezpieczeństwo produktu
LW Bogdanka oczekuje od dostawców, aby przestrzegali prawa
krajowego i odpowiednich regulacji dotyczących bezpieczeństwa
dostarczanego produktu, czy też wykonywanej usługi. Powinni dostarczyć odpowiednie informacje (np. dane o produkcie i jego charakterystyki, instrukcje bezpieczeństwa, aktualne karty charakterystyki produktów chemicznych).

XI. Postępowanie w środowisku biznesu
LW Bogdanka oczekuje od dostawców, aby nie uczestniczyli i nie
tolerowali znamion korupcji, łapownictwa, zmowy cenowej, wywierania presji lub i innych form sprzeniewierzania. Powinni pouczyć swoich pracowników, aby oni, czy też ich przedstawiciele nie przekazywali żadnych korzyści pracownikom LW Bogdanka lub ich najbliższym, celem uzyskania lub sobie zagwarantowania, lub zapewnienia
zlecenia, czy też preferencji w procesie przetargowym oraz obopólnych kontaktach handlowych. LW Bogdanka oczekuje, aby wszelkie
biznesowe kontakty i osobiste powiązania dostawców z pracownikami spółki LW Bogdanka, nie posiadały jakiegokolwiek znamiona
konfliktu interesów, zaś w przypadku wystąpienia były ujawnione.

XV. Pranie brudnych pieniędzy
LW Bogdanka oczekuje od dostawców przejrzystości prowadzonej
działalności biznesowej i wywiązywania się ze swoich obowiązków
względem organów państwowych.

XVI. Przestrzeganie zasad Kodeksu Postępowania
dla Dostawców
Przedstawione zasady i standardy postępowania stosowane są
w LW Bogdanka. Spółka uważa je za zgodne z wymaganiami obowiązującego kodeksu etyki, standardów postępowania i współżycia
społecznego. LW Bogdanka uważa, że wszystkie podmioty (w tym
Dostawcy) powinny traktować je, jako standard. Niestosowanie się
do niniejszych zasad, a szczególnie udowodnienie wyrokiem sądowym może być podstawą do ograniczenia, a nawet rezygnacji z
dalszej współpracy.
Udowodnienie działania „prania brudnych pieniędzy” lub unikania
płacenia podatku będą traktowane, jako istotne przeszkody do dalszej współpracy.

W przypadku, jeśli dostawcy zauważą, czy też stwierdzą niezgodne z zapisami niniejszego kodeksu, zachowania pracowników LW Bogdanka, powinni fakt ten zgłosić do Rzecznika Zarządu ds. Etyki LW Bogdanka (e-mail: etyka_lwb@lw.com.pl,
tel. +48 81 462 52 13 lub osobiście budynek Zarządu p. 213).
oprac. Bronisław Jaworski, Rzecznik ds. Etyki LW Bogdanka

Strona 2

