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 Kogo dotyczy niniejszy „Kodeks dla Dostawców”?  
 

Dostawca firmy Crown to każda strona trzecia, z którą firma Crown utrzymuje aktywne stosunki handlowe 
w zakresie dostawy towarów lub usług, w tym dostawcy surowców i maszyn, dostawcy innych towarów i 
usług, kontrahenci, konsultanci, brokerzy i agenci. 
 
Firma Crown zastrzega sobie prawo do okresowego uzupełniania lub modyfikowania niniejszego „Kodeksu 
dla dostawców”. Oczekuje się, że dostawcy będą przestrzegać najnowszej wersji niniejszego „Kodeksu dla 
dostawców” opublikowanej na stronie internetowej firmy Crown pod adresem 
www.crowncork.com/supplier-code-conduct lub przekazanej im bezpośrednio w inny sposób. 

 

 Zasady „Kodeksu dla dostawców”  
 

Wszyscy dostawcy muszą przestrzegać następujących zasad: 

Zgodność z prawem 

Dostawcy muszą przestrzegać słów i ducha wszystkich obowiązujących praw, zasad, regulacji i zarządzeń 
wszystkich organów rządowych podczas wykonywania swojej działalności  

Prawa człowieka/Praktyki zatrudnienia/Zdrowie i bezpieczeństwo 

Firma Crown oczekuje, że jej dostawcy będą wspierać i szanować ochronę praw człowieka oraz zapewnią, 

że nie będą współwinni łamania praw człowieka. Firma Crown oczekuje, że jej dostawcy będą postępować 

zgodnie z powszechnie przyjętymi praktykami dotyczącymi zatrudnienia i priorytetowo traktować zdrowie i 

bezpieczeństwo. 

 

 

 

 

 

*(www.https://www.crowncork.com/investors/corporate-governance/code-business-conduct-and-ethics) 



 

 
 

Firma Crown wymaga, aby:  
 
Dostawcy nie zatrudniali osób poniżej wieku uprawniającego do pracy. 
 
Dostawcy nie zezwalali na wykorzystywanie pracy przymusowej lub obowiązkowej, niewolnictwo lub handel 
ludźmi we własnych obiektach lub w swoim łańcuchu dostaw. 
 
Dostawcy zapewniali miejsce pracy wolne od nękania, w tym od zachowań seksualnych, werbalnych, fizycznych 
lub demonstracyjnych, które tworzą obraźliwą, wrogą lub zastraszającą atmosferę. 
 
Dostawcy nie dyskryminowali obecnych ani przyszłych pracowników ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, 
kolor skóry, pochodzenie narodowe, przodków, narodowość, obywatelstwo, religię, wiek, płeć (w tym tożsamość 
lub ekspresję płciową), orientację seksualną, niepełnosprawność, informacje genetyczne, służbę mundurową , 
status weterana lub jakąkolwiek inną cechę chronioną przez obowiązujące prawo, przepisy lub rozporządzenie. 
 
Dostawcy dążyli do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami prawa lub, w przypadku braku odpowiednich praw, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. 
Dostawcy podejmowali działania w celu zminimalizowania wypadków, urazów i chorób w trakcie pracy. 
 
Dostawcy uznawali prawa do wolności zrzeszania się i umów zbiorowych zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
Dostawcy przestrzegali wszystkie obowiązujące przepisy prawa pracy, w tym przepisy dotyczące stawek 
godzinowych, nadgodzin, urlopów, nieobecności, niepełnosprawności, maksymalnego czasu pracy i legalnego 
prawa do pracy. 

Środowisko 

W firmie Crown zaangażowanie w ochronę środowiska jest fundamentalną częścią naszej filozofii 
biznesowej. Crown uznaje, że ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska to rozsądna praktyka biznesowa, 
która oszczędza zasoby i chroni pracowników, klientów, ogół społeczeństwa i środowisko. 

Każde odpowiedzialne przedsiębiorstwo powinno rozważyć potencjalny wpływ codziennych, biznesowych 
procesów decyzyjnych na środowisko, a także możliwości ochrony zasobów naturalnych, redukcji źródeł, 
recyklingu materiałów i kontroli zanieczyszczeń w celu zapewnienia czystszego powietrza i wody oraz 
zmniejszenia ilości odpadów na wysypiskach.  Firma Crown wymaga od swoich dostawców prowadzenia 
działalności zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i 
zdecydowanie zaleca swoim dostawcom stosowanie zrównoważonych praktyk w prowadzeniu działalności 
w celu ochrony zasobów naturalnych i minimalizowania wpływu na środowisko. 

Uczciwość w biznesie i przeciwdziałanie korupcji  

In Wspierając wartości firmy Crown, takie jak etyka, moralność, uczciwość i przyzwoitość w swojej pracy, firma 
Crown wymaga od swoich dostawców: 

Zgodności z prawem antymonopolowym/prawem konkurencji — dostawcy będą w pełni przestrzegać przepisów 
antymonopolowych i praw dotyczących konkurencji krajów, w których prowadzą działalność. Na przykład 
dostawcy nie będą angażować się w zmowy przetargowe, zmowy cenowe, dyskryminację cenową ani żadne inne 
nieuczciwe praktyki handlowe naruszające obowiązujące przepisy antymonopolowe i dotyczące konkurencji. 

Przeciwdziałania przekupstwu/korupcji — żaden pracownik Crown ani osoba trzecia działająca w imieniu Crown 
nie może płacić, oferować ani obiecywać zapłaty ani zezwalać na płatność na rzecz jakiejkolwiek strony, publicznej 
lub prywatnej, w jakimkolwiek kraju, w celu zapewnienia niewłaściwej korzyści dla firmy Crown. Nie mogą też 
przyjmować ani zabiegać o taką płatność.  Dostawcy nie będą angażować się w żadne niewłaściwe płatności, 
oferty ani nagabywanie personelu firmy Crown.  Rozsądne upominki bezgotówkowe o symbolicznej lub nominalnej 
(skromnej) wartości, a także rozsądne posiłki i rozrywka w uzasadnionych celach biznesowych są dopuszczalne, 
pod warunkiem że nie są zamierzone i nie mogą być interpretowane jako łapówki, nielegalne prowizje lub inne 
formy rekompensaty dla odbiorcy Crown. Wręczanie jakiemukolwiek personelowi Crown prezentów pieniężnych 
(w tym ekwiwalentów pieniężnych, takich jak karty podarunkowe, akcje lub obligacje) lub pożyczek osobistych 
jest surowo zabronione, niezależnie od ich wartości. 

Konflikty interesów — od personelu firmy Crown oczekuje się, że zawsze będzie działał w najlepszym interesie 
firmy Crown i będzie unikał osobistych, biznesowych lub innych konfliktów interesów.  Firma Crown oczekuje od 
swoich dostawców spełnienia tego wymogu poprzez natychmiastowe zgłaszanie firmie Crown wszelkich 
rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów, które mogą pojawić się w naszej relacji. 

 



Poufności – dostawcy, którzy otrzymują poufne informacje od firmy Crown lub w jej imieniu, zobowiązani są 

do zachowania poufności i wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celu wypełnienia swoich zobowiązań 
wobec firmy Crown. 

 

Ochrony własności intelektualnej – dostawcy będą szanować prawa własności intelektualnej firmy Crown i 
innych oraz przestrzegać swoich prawnych i umownych zobowiązań wobec firmy Crown w odniesieniu do ochrony 
wszelkiej własności intelektualnej zapewnianej im przez firmę Crown lub w jej imieniu. 

 
Handel międzynarodowy – dostawcy będą pomagać firmie Crown, przestrzegając wszystkich przepisów handlowych 
mających zastosowanie do firmy Crown przy wykonywaniu swoich zobowiązań. Te przepisy handlowe obejmują 
amerykańskie przepisy antybojkotowe, a także amerykańskie i unijne przepisy dotyczące sankcji handlowych, przepisy 
dotyczące kontroli eksportu, przepisy dotyczące importu oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa łańcucha dostaw. 

 

Ochrony danych – dostawcy będą szanować prawo do prywatności i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych. 

 

Mapowania pochodzenia – dostawcy muszą być w stanie ujawnić potencjalne źródła pierwotnego pochodzenia związane z 
produktami lub usługami dostarczanymi firmie Crown. Na żądanie firmy Crown dostawcy zapewnią mapowanie łańcucha dostaw aż do 
oryginalnego miejsca pochodzenia. Obowiązek ten dotyczy, na przykład, minerałów z regionów objętych konfliktami, ujętych w 
obowiązującym prawie Stanów Zjednoczonych.  Firma Crown oczekuje, że dostawcy będą informować firmę Crown, jeśli ich produkty 
zawierają minerały z regionów objętych konfliktami, zgodnie z definicją zawartą w prawie Stanów Zjednoczonych. 

 
Kontroli finansowej – dostawcy będą utrzymywać ścisłą kontrolę finansową oraz prowadzić kompletne i dokładne 
rejestry wszystkich operacji biznesowych i transakcji dotyczących firmy Crown zgodnie z obowiązującymi zasadami i 
przepisami dotyczącymi przechowywania danych. Surowo wzbroniony jest udział w praniu pieniędzy lub finansowaniu 
terrorystów lub działalności przestępczej gdziekolwiek. 

 

 

 
 
  Ciągłe udoskonalanie  
 
Dążenie do doskonałości i ciągłego doskonalenia jest ważnym aspektem prowadzenia 
działalności przez firmę Crown. Crown zachęca i zaleca dostawcom, aby: 
 
Nieustannego ulepszali swoje produkty i/lub usługi w celu poprawy jakości, obniżenia kosztów 
i zmniejszenia wpływu swoich produktów na środowisko. 
 
Utrzymywali dokładne zapisy łańcucha dostaw. 
 
Identyfikowali, wyznaczali cele i wdrażali plany działania na rzecz zmniejszenia wpływu na 
środowisko w obszarach wody, ścieków, energii, emisji gazów cieplarnianych, odpadów, 
wykorzystywania wysypisk i pakowania. 
 
Dążyli do zmniejszania swojego wpływu na środowisko, zobowiązali się do ciągłego 
doskonalenia w zakresie zrównoważonego rozwoju i wspierania osiągania celów programu 
zrównoważonego rozwoju firmy Crown. 
 
Pozyskiwali surowce ze zrównoważonych źródeł, jeśli są one zgodne z potrzebami procesów 
produkcyjnych firmy Crown.  



 
 

 Odpowiedzialność i zgodność  
 

Firma Crown zaleca, aby dostawcy wdrożyli odpowiednie polityki, systemy zarządzania, procedury i 
personel, aby spełnić oczekiwania niniejszego „Kodeksu dla dostawców”. Firma Crown oczekuje, że 

dostawcy będą skutecznie informować swój personel o normach, do przestrzegania których dostawcy są 
zobowiązani, a także o odpowiednich przepisach, regulacjach i zabezpieczeniach. 
 
Crown zastrzega sobie prawo do zażądania dowodu zgodności z niniejszym „Kodeksem dla dostawców” 
(lub równoważnym przepisem kodeksu postępowania dostawcy), którego Crown może wymagać w formie 

zaświadczenia o zgodności, przeglądu dokumentacji uzupełniającej i zapisów dostawcy lub innych 
odpowiednich formatów oceny. Jeśli dostawca nie zachowuje zgodności, firma Crown zastrzega sobie 

prawo do przeglądu niezgodności wraz z dostawcą i zażądania od dostawcy podjęcia środków 
naprawczych w celu zapewnienia zgodności. 
 
Żadne z postanowień niniejszego „Kodeksu dla dostawców” nie ma na celu zastąpienia jakichkolwiek 
bardziej szczegółowych postanowień konkretnej umowy, a w zakresie, w jakim istnieje jakakolwiek 

niezgodność między niniejszym „Kodeksem dla dostawców” a jakimkolwiek innym postanowieniem 
konkretnej umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zredagowane w styczniu 2020 


