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1Wstęp

WSTĘP NORMA Group || Kodeks postępowania DLA DOSTAWCÓW

W firmie NORMA Group1 staramy się przekraczać 
oczekiwania klientów, oferując wyjątkowy poziom 
obsługi klienta i innowacyjne produkty. Jednocześnie 
staramy się prowadzić naszą firmę w sposób zgodny 
z prawem i etycznymi praktykami biznesowymi, 
z  poszanowaniem praw człowieka, a także zgodnie 
z normami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
środowiska. W tych obszarach nasze wartości są zgodne 
z dziesięcioma zasadami UN Global Compact („UNGC”), 
a także z wytycznymi ONZ dotyczącymi praw człowieka 
w biznesie („UNGP”) oraz Deklaracją podstawowych 
zasad i praw pracowniczych Międzynarodowej Organi
zacji Pracy („MOP”).

Każda osoba zaangażowana w działalność firmy 
NORMA Group musi przestrzegać powyższych zasad 
etyki i działalności biznesowej, zgodnie z przepisami 
prawa krajowego. 

W związku z tym, niniejszy Kodeks postępowania 
określa normy zarządzania i etyki, bezpieczeństwa 
i  higieny pracy oraz ochrony środowiska, których 
muszą przestrzegać wszyscy dostawcy NORMA Group, 
w  szczególności w odniesieniu do prawa pracy i praw 
człowieka. 

Od wszystkich dostawców wymagamy podpisania 
niniejszej umowy, zobowiązania się do przestrzegania 
jej wymogów i spełniania ich w przyszłości.

Sądzimy, że dostawcy, którzy zdecydują się nie podpisywać 
niniejszej umowy, nie są w stanie przestrzegać w pełni jej 
postanowień, a tym samym nie mogą być brani pod uwagę 
jako kandydaci do współpracy z NORMA Group, zarówno 
teraz, jak i w przyszłości. 

NORMA Group — Kodeks postępowania 
dla dostawców

1. Określenie „NORMA Group” oznacza firmę NORMA Group SE oraz jej bezpośrednie i pośrednie podmioty zależne.

BACK TO INDEX
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2Zakres umowy

ZAKRES UMOWY NORMA Group || Kodeks postępowania DLA DOSTAWCÓW

Aby zgłosić podejrzane sytuacje, dostawca lub jego 
pracownicy mogą skorzystać z poniższego adresu 
email: 

compliance@normagroup.com

Jeśli osoba zgłaszająca chce zachować anonimowość, 
może zgłosić każde faktyczne lub domniemane 
uchybienie mające związek z firmą NORMA Group za 
pomocą systemu zgłoszeniowego BKMS®, który taką 
anonimowość zapewnia. System zgłoszeniowy BKMS® 
jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:

https://www.bkms-system.net/normagroup

Podpisując niniejszą umowę, dostawca 
oświadcza, co następuje:

1. Normy określone w niniejszej umowie są 
konsekwentnie przestrzegane w całej 
działalności dostawcy, niezależnie od charakteru 
zatrudnienia (tzn. w pełnym, czy niepełnym 
wymiarze czasu pracy, na czas określony itp.).

2. Dostawca będzie dbać o szerzenie zasad 
zawartych w tym dokumencie wśród swoich 
własnych dostawców. 

3. Dostawca nie obchodzi postanowień 
tego dokumentu poprzez outsourcing czy 
podwykonawstwo. 

4. Dostawca niezwłocznie zgłosi każde podejrzenie 
naruszenia postanowień niniejszej umowy 
przez pracowników własnych lub pracowników 
NORMA Group przedstawicielom działu 
zgodności firmy NORMA Group. 

!

BACK TO INDEX
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PRAWA CZŁOWIEKA I PRACOWNIKA NORMA Group || Kodeks postępowania DLA DOSTAWCÓW

3Prawa człowieka i pracownika

1. Poszanowanie i promowanie praw człowieka2

Jako firma świadoma swojej odpowiedzialności 
społecznej w zakresie ochrony podstawowych praw 
człowieka, NORMA Group dba o to, aby wszyskie osoby 
pracujące w jej łańcuchu dostaw były traktowane 
sprawiedliwie i zgodnie z zasadami równouprawnienia. 

Dlatego też wszyscy dostawcy muszą szanować 
i promować prawa człowieka oraz powstrzymywać się 
od ich naruszania.

2. Zakaz pracy przymusowej i obowiązkowej3

Firma NORMA Group nie toleruje żadnej formy pracy 
przymusowej u swoich dostawców. Każda osoba 
zatrudniona u naszych dostawców musi pracować 
dobrowolnie. Zabroniony jest każdy rodzaj pracy 
niewolniczej, przymusowej oraz katorżniczej. Pracownicy 
muszą mieć pełną swobodę przemieszczania się. 
 
3. Zakaz zatrudniania dzieci4

Zatrudnianie dzieci w rozumieniu Międzynarodowej 
Organizacji Pracy („MOP”), Konwencji ONZ o prawach 
dziecka („CRC”) oraz lokalnych przepisów krajowych jest 
zabronione i potępiane. Każdy dostawca musi stosować 
się do postanowień Konwencji MOP nr 138 i 182.

Dlatego też dostawcy nie mogą zatrudniać:

  a.  dzieci w wieku poniżej 15 lat (lub 14 lat, 
jeśli zezwala na to prawo krajowe zgodnie 
z umową MOP 138 art. 2, 7 i 10);

  b.  dzieci, które nie osiągnęły minimalnego wieku 
zatrudnienia dopuszczalnego przez prawo 
danego kraju lub wieku zakończenia obowiązku 
szkolnego w danym kraju, w zależności od 
tego, który z nich jest wyższy;

  c.  osób w wieku poniżej 18 lat, jeżeli dana praca, 
ze względu na swój charakter lub okoliczności, 
w jakich jest wykonywana, może szkodzić 
zdrowiu, bezpieczeństwu lub rozwojowi 
moralnemu tych osób. 

4. Wolność zrzeszania się i rokowań zbiorowych5

Każda osoba zatrudniona u naszych dostawców ma prawo 
do założenia lub przystąpienia do wybranej przez siebie 
organizacji pracowniczej (lub związku zawodowego) w celu 
prowadzenia rokowań zbiorowych i obrony interesów 
pracowniczych. Jeżeli przepisy krajowe ograniczają to prawo, 
wszyscy pracownicy powinni mieć prawo do wyznaczania 
swoich przedstawicieli do obrony wspólnych interesów 
i bezpośredniego dialogu z pracodawcami. 

5. Zakaz dyskryminacji6

Dostawcy muszą promować równość szans, sprawie
dliwość i różnorodność. Wszystkie osoby zatrudnione 
u lub przez naszych dostawców muszą być traktowane 
jednakowo. Nie tolerujemy dyskryminacji ze względu 
na płeć, wyznanie, wiek, rasę, pochodzenie społeczne, 
kastę, narodowość, pochodzenie etniczne i narodowe, 
członkostwo w organizacjach pracowniczych, niepełno
sprawność, orientację seksualną lub polityczną ani 
żadne inne cechy osobowe.

2.  Zasady te zostały zaczerpnięte z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (PDPCz) i określone w pakcie Global Compact Organiza
cji Narodów Zjednoczonych (GC 1 i GC 2).

3. MOP 29, GC 4.
4. MOP 138, MOP 182, GC 5. 
5. MOP 87, GC 3.

BACK TO INDEX
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PRAWA CZŁOWIEKA I PRACOWNIKA NORMA Group || Kodeks postępowania DLA DOSTAWCÓW

6. Godziwe wynagrodzenie i stosowne godziny pracy7

NORMA Group wymaga od swoich dostawców 
wypłaty wynagrodzeń przy użyciu obowiązującego 
środka płatniczego, w regularnych odstępach czasu 
i bezpośrednio pracownikom.

Każda osoba zatrudniona u lub przez naszych dostawców 
musi otrzymać pełną, jasną i zrozumiałą informację 
na temat składników wynagrodzenia; potrącenia 
z  wynagrodzenia są dozwolone tylko na warunkach 
i  w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy 
ustawowe, przepisy wykonawcze lub układ zbiorowy 
pracy. Dostawcy powinni informować pracowników 
o ewentualnych potrąceniach w momencie wypłaty 
wynagrodzeń.

Wynagrodzenia, godziny pracy i inne warunki pracy 
zapewniane przez dostawców powinny być zasadniczo 
zbliżone do zapewnianych lokalnie w danej branży 
lub na danym rynku oraz zgodne z kwalifikacjami 
pracowników na obszarze, na którym jest wykonywana, 
tzn. określonymi w:

  a.  układach zbiorowych obejmujących znaczną 
część pracowników;

  b. orzeczeniach arbitrażowych lub
  c.  obowiązujących przepisach ustawowych lub 

wykonawczych.

7. Traktowanie pracowników i praktyki dyscyplinarne8

Dostawcom zabrania się surowego i niehumanitarnego 
trakto wania pracowników, w tym molestowania seksual
ne go, wykorzystywania seksualnego, kar cielesnych, 
przymusu psychicznego lub fizycznego oraz słownego 
nękania pracowników, a także wyrażania gróźb takiego 
traktowania.

8. Warunki zatrudnienia

NORMA Group wymaga od dostawców spisania 
uzgodnionych z pracownikami warunków pracy i zat
rud nienia (np. wynagrodzenie, urlopy, czas pracy) 
w formalnym dokumencie, takim jak umowa o pracę lub 
umowa zlecenia. Dokument ten musi być sporządzony 
w języku ojczystym danego pracownika. 

Ponadto dostawcy nie mogą konfiskować paszportów 
i innych istotnych dokumentów pracowników. W  przy
padku, gdy pracownik jest zobowiązany do uiszczenia 
opłaty rekrutacyjnej, opłata ta nie może przekraczać 
miesięcznego wynagrodzenia pracownika.

6. MOP 111, GC 6.
7.  MOP 95 i inne konwencje określające czas pracy: 

http://www.ilo.org/global/standards/subjectscoveredbyinternationallabourstandards/workingtime/langen/index.htm
8. SA8000 (6. Praktyki dycyplinarne): http://www.saintl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1463 

BACK TO INDEX
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ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO NORMA Group || Kodeks postępowania DLA DOSTAWCÓW

4Zdrowie i bezpieczeństwo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy9

NORMA Group wymaga od swoich dostawców, 
aby bezpieczeństwo pracowników było zawsze ich 
priorytetem. Miejsce pracy nie może zagrażać zdrowiu 
i bezpieczeństwu pracowników; pracownicy powinni 
zawsze mieć bezpieczne środowisko pracy. Dlatego 
też NORMA Group wymaga od swoich dostawców 
dopilnowania, że:

  a.  miejsca pracy, maszyny, urządzenia i procesy 
będące pod ich kontrolą są bezpieczne i nie 
stanowią zagrożenia dla zdrowia;

  b.  substancje chemiczne, fizyczne i biologiczne 
będące pod ich kontrolą nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia oraz

  c.  w razie potrzeby dostępna jest odpowiednia 
odzież ochronna i wyposażenie ochronne w 
celu zapobiegania, w uzasadnionym zakresie, 
ryzyku wypadków lub negatywnych skutków 
dla zdrowia.

Należy promować praktyki bezpieczeństwa i higieny 
pracy w celu uniknięcia wypadków i urazów w pracy lub 
w związku z korzystaniem z mienia przedsiębiorstwa. 
O takich praktykach i metodach BHP należy informować 
pracowników i dać im możliwość przejścia pełnego 
szkolenia w zakresie ich skutecznego stosowania.

2. Gotowość na wypadek sytuacji awaryjnych10

NORMA Group wymaga od swoich dostawców 
oceny i identyfikacji potencjalnych sytuacji i zdarzeń 
awaryjnych. Ewentualne skutki takich zdarzeń należy 
zminimalizować poprzez wdrożenie planów awaryjnych 
i procedur reagowania, w tym:

  a. zgłaszania sytuacji awaryjnych;
  b.  powiadamiania pracowników i procedur 

ewakuacji;
  c. szkoleń dla pracowników i próbnych alarmów;
  d.  korzystania ze sprzętu przeciwpożarowego oraz
  e. korzystania z dróg ewakuacyjnych.

3. Zapobieganie urazom i chorobom zawodowym11

NORMA Group wymaga od swoich dostawców 
wprowadzenia procedur i systemów mających na celu 
zapobieganie występowaniu, obsługę, monitorowanie 
i zgłaszanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
Systemy takie zachęcają pracowników do zgłaszania 
wypadków, klasyfikowania i ewidencjonowania urazów 
i  chorób, zapewnienia pierwszej pomocy i badania 
przyczyn. Informacje te mogą być wykorzystane do 
wdrażania działań naprawczych w celu wyeliminowania 
przyczyn.

4. Ciężka praca fizyczna

NORMA Group wymaga od swoich dostawców 
identyfikacji, oceny i kontroli narażenia pracowników na 
zagrożenia związane z ciężką pracą fizyczną, taką jak 
ręczne przenoszenie materiałów, podnoszenie ciężkich 
przedmiotów lub częste podnoszenie jakichkolwiek 
przedmiotów, długotrwałe stanie oraz powtarzalne lub 
wymagające użycia siły czynności montażowe.

5. Higiena pracy

NORMA Group wymaga od dostawców identyfikacji, 
oceny i kontroli narażenia pracowników na działanie 
czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych. Jeżeli 
nadmiernego narażenia nie można ograniczyć za pomocą 
środków technicznych lub administracyjnych, pracownicy 
muszą mieć do dyspozycji odpowiednie środki ochrony 
osobistej. 

9. MOP 155, art. 16.
10. MOP 161, MOPBHP 2001.
11. MOP 155, art. 11.

BACK TO INDEX
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OCHRONA ŚRODOWISKA  NORMA Group || Kodeks postępowania DLA DOSTAWCÓW

12. Ta zasada została zaczerpnięta z: GC 7, 8 i 9. 

5Ochrona środowiska

1. O1. Wymagania ogólne12

NORMA Group wymaga od swoich dostawców 
prowadzenia skutecznej polityki ochrony środowiska, 
posiadania i utrzymywania wszystkich wymaganych 
pozwoleń środowiskowych oraz przestrzegania 
obowiązujących lokalnych przepisów ustawowych 
i wykonawczych dotyczących ochrony środowiska. 

2. Substancje niebezpieczne i chemiczne

NORMA Group wymaga od swoich dostawców 
identyfikacji i monitorowania produktów chemicznych 
i innych materiałów stanowiących zagrożenie dla 
środowiska oraz dopilnowania bezpiecznego obchodzenia 
się z nimi, ich przenoszenia, przechowywania, recyklingu 
lub ponownego wykorzystania i utylizacji.

3. Ścieki i odpady

W przypadku, gdy dostawcy odprowadzają lub usuwają 
ścieki lub odpady powstałe w wyniku działalności 
operacyjnej, procesów przemysłowych i korzystania 
z  instalacji sanitarnych bezpośrednio do środowiska, 
bez korzystania z usług wyspecjalizowanych zakładów, 
NORMA Group wymaga od nich charakteryzowania, 
monitorowania, kontroli i oczyszczania ścieków oraz 
neutralizacji odpadów przed odprowadzeniem/utylizacją.

4. Emisje do atmosfery

Emisje do atmosfery muszą być monitorowane 
i  kontrolowane, a przed odprowadzeniem/usunięciem 
wymagają oczyszczenia. 

5. Minimalizacja marnotrastwa, maksymalizacja 
recyklingu

Marnotrastwo wszelkiego rodzaju, w tym wody i energii, 
należy redukować lub eliminować u źródła lub poprzez 
takie praktyki jak zastępowanie materiałów, ochrona 
zasobów, recykling, modyfikacja procesów produkcji, 
konserwacja i urządzenia techniczne. 

BACK TO INDEX
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ETYKA NORMA Group || Kodeks postępowania DLA DOSTAWCÓW

6Etyka

1. Uczciwość w biznesie

NORMA Group wymaga od swoich dostawców 
przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów 
antykorupcyjnych, a w szczególności kategorycznego 
zakazania wszelkich form przekupstwa, korupcji, defrau
dacji lub wymuszeń oraz stosowania polityki zerowej 
tolerancji dla takich praktyk. 

Zakazane jest przekupstwo (lub inny sposób uzyskania 
nienależnych korzyści), zarówno czynne, jak i bierne.

2. Własność intelektualna i tajemnice handlowe

NORMA Group oczekuje od swoich dostawców posza
no wania i przestrzegania praw własności intelektualnej 
oraz ochrony tajemnic handlowych. W razie konieczności, 
transfer technologii i knowhow musi odbywać się 
w sposób chroniący prawa własności intelektualnej 
i tajemnice handlowe.

3. Ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości

NORMA Group oczekuje od swoich dostawców 
wdrożenia infolinii / innych form kontaktu dla pra cow
ników na potrzeby zgłaszania wszelkich niepra widło
wości. Dostawca musi udostępnić metody zgłaszania, 
które pozwolą osobie zgłaszającej nieprawidłowości 
zachować anonimowość. Dostawca musi powstrzymać 
się od karania osób zgłaszających nieprawidłowości 
w dobrej wierze oraz szkodzenia im w jakikolwiek inny 
sposób. 

4. Uczciwa działalność, konkurencja i reklama

NORMA Group wymaga od swoich dostawców 
przestrzegania standardów uczciwej działalności, 
reklamy i konkurencji. Muszą być dostępne odpowiednie 
środki ochrony danych klientów i poufnych informacji 
biznesowych.

5. Minerały z „Regionu Konfliktu” 

NORMA Group opowiada się za położeniem kresu 
przemocy i łamaniu praw człowieka przy wydobywaniu 
niektórych minerałów z miejsca określanego jako 
„Region Konfliktu”, który obejmuje wschodnią część 
Demokratycznej Republiki Konga (DRK) i kraje z nią 
sąsiadujące. Takie „materiały konfliktowe” to obecnie 
złoto, jak również cyna, tantal i wolfram, pochodne 
kasyterytu, kolumbitutantalitu i wolframitu. Na żądanie 
NORMA Group dostawcy części zawierających jeden 
lub więcej „materiałów konfliktowych” pochodzących 
z „Regionu Konfliktu” muszą być gotowi do współpracy 
w ramach procedury due diligence zgodnie z wymogami 
amerykańskiej federalnej ustawy DoddFrank. 

BACK TO INDEX
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PRZESTRZEGANIE KODEKSU PRZEZ OSOBY TRZECIE
NARUSZENIA I KONSEKWENCJE
MONITOROWANIE NORMA Group || Kodeks postępowania DLA DOSTAWCÓW

7Przestrzeganie 
Kodeksu przez 
osoby trzecie

Każdy dostawca jest zobowiązany:
  a.  objąć w uzasadnionym zakresie obowiązkiem 

przestrzegania postanowień Kodeksu także 
swoich pracowników, podwykonawców oraz 
pracowników podwykonawców, z którymi 
dostawca współpracuje w zakresie realizacji 
dostaw lub usług na rzecz NORMA Group 
(„Osoby trzecie”) oraz 

  b.  monitorować wypełnianie obowiązku 
przestrzegania Kodeksu przez osoby trzecie 
w regularnych odstępach czasu w przejrzysty 
sposób. 

W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia 
wymogów określonych powyżej przez jakąkolwiek osobę 
trzecią w związku z relacjami handlowymi pomiędzy 
dostawcą a NORMA Group, dostawca jest zobowiązany: 

  a.  niezwłocznie zgłosić takie podejrzenie firmie 
NORMA Group;

  b.  udzielić firmie NORMA Group w rozsądnym 
zakresie pomocy w wyjaśnieniu faktów, 
m.in. poprzez przeprowadzanie audytów 
i/lub dostarczanie wszelkich żądanych 
w uzasadnionym zakresie dokumentów oraz

  c.  współpracować z NORMA Group w wyciąganiu 
ewentualnych konsekwencji domniemanego 
naruszenia Kodeksu przez osobę trzecią, 
w szczególności poprzez wypowiedzenie umowy 
z daną osobą trzecią.

8Naruszenia 
i konsekwencje

W sytuacji, gdy NORMA Group przedstawi dostawcy 
fakty dające podstawy do podejrzenia naruszenia przez 
niego któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, 
dostawca jest zobowiązany do przedstawienia firmie 
NORMA Group faktów i wyjaśnień w swojej obronie, 
które zaprzeczają takim zarzutom („Obowiązek złożenia 
wyjaśnień”). Jeżeli dostawca w rozsądnym terminie 
nie dopełni w odpowiedni sposób obowiązku złożenia 
wyjaśnień, NORMA Group może:

  a.  wypowiedzieć na piśmie istniejące umowy 
ze skutkiem natychmiastowym, o ile ich 
wypowiedzenie nie jest niewłaściwe oraz 
nie istnieją żadne przeszkody prawne 
uniemożliwiające dostawcy dopełnienie 
obowiązku złożenia wyjaśnień w danym 
przypadku;

  b.  zażądać zwrotu kosztów związanych 
z dochodzeniem w sprawie domniemanego 
naruszenia postanowień niniejszej umowy, 
w kwocie ustalonych kosztów takiego 
dochodzenia, bez obowiązku wykazania 
zaistnienia szkody oraz

  c. zażądać odszkodowania.

9Monitorowanie
NORMA Group zastrzega sobie prawo do monitorowania przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania 
przez dostawców. W związku z tym NORMA Group może żądać poświadczania przestrzegania powyższych 
postanowień poprzez okresowe wysyłanie odpowiednich kwestionariuszy do dostawców z prośbą o złożenie 
stosownych oświadczeń. 

BACK TO INDEX
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FORMULARZ ODPOWIEDZI

Upoważniony przestawiciel firmy (nazwa dostawcy)  
przeczytał ze zrozumieniem niniejszy dokument.

Firma, o której mowa powyżej, w pełni przestrzega pozostałych punktów niniejszego Kodeksu postępowania. 
        Tak
        Nie.  Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, należy przekazać plan działania prowadzący do uzyskania pełnej zgodności z niniejszym 

dokumentem w ciągu trzech miesięcy od jego podpisania.

Firma, o której mowa powyżej, zobowiązuje się do natychmiastowego zgłaszania wszelkich naruszeń niniejszej umowy na 
adres compliance@normagroup.com.

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

E-mail:

Miejscowość, data Podpis

Miejscowość, data Podpis (przedstawiciel działu zgodności)

10Formularz odpowiedzi

ETYKA NORMA Group || Kodeks postępowania DLA DOSTAWCÓW

BACK TO INDEX

mailto:compliance@normagroup.com
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