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1. Wprowadzenie 
 

Polityka firmy Consolis wobec Dostawców polega na 
poszanowaniu interesów każdej ze stron poprzez przejrzyste 
i uczciwie negocjowane warunki umów. Opiera się ona na trzech 
filarach: dialogu, profesjonalizmie i poszanowaniu zobowiązań. 
Dążymy do budowania długotrwałych relacji 
z naszymi Dostawcami, aby tworzyć partnerstwa, które są 
zgodne z prawem, etyczne i przynoszą obopólne korzyści. Nasz 
proces zawierania umów jest obiektywny, a przy wyborze 
Dostawców kierujemy się wyłącznie uzasadnionymi kryteriami związanymi z działalnością 
gospodarczą.  

W Consolis działamy uczciwie, obiektywnie i z szacunkiem dla siebie nawzajem, naszych klientów, 
naszych partnerów i naszego środowiska. Jako odpowiedzialni obywatele zobowiązujemy się 
wypełniać nasze obowiązki. Tego samego oczekujemy od wszystkich naszych Dostawców.  
 

Od naszych Dostawców oczekujemy przestrzegania zasad tego Kodeksu postępowania dla 
Dostawców oraz zadbania o przestrzeganie przez ich Dostawców i podwykonawców zasad 
równoważnych z wytycznymi tego Kodeksu postępowania dla Dostawców. 

1.1. Kogo dotyczy ten Kodeks postępowania dla Dostawców?  
Celem tego Kodeksu postępowania dla Dostawców jest określenie minimalnych oczekiwań wobec 
naszych Dostawców, ich pracowników i podmiotów stowarzyszonych, podwykonawców, 
dystrybutorów, odsprzedawców, przedstawicieli, pośredników, konsultantów, partnerów 
w spółkach joint venture i innych partnerów biznesowych (zwanych ogólnie naszymi 
„Dostawcami”).  

Oprócz ogólnego przestrzegania przepisów prawa i zobowiązań umownych Dostawcy są 
zobowiązani do przestrzegania naszych podstawowych zasad i tego Kodeksu postępowania dla 
Dostawców. Nieprzestrzeganie tego Kodeksu postępowania dla Dostawców może skutkować 
rozwiązaniem wszystkich stosunków biznesowych i/lub umownych z firmą Consolis bez uszczerbku 
dla jakichkolwiek innych praw przysługujących firmie Consolis.  

Od Dostawców oczekuje się, że na żądanie zezwolą firmie Consolis na kontrolę przestrzegania przez 
nich niniejszego Kodeksu postępowania dla Dostawców, jak określono w punkcie 1.5. 

1.2. Podstawy Kodeksu postępowania dla Dostawców 
Ten Kodeks postępowania dla Dostawców opiera się na naszych kluczowych wartościach 
i zobowiązaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz przepisach międzynarodowych 
i krajowych. Wspiera również inicjatywę ONZ Global Compact oraz inne międzynarodowe wytyczne 
w zakresie etyki i jest z nimi zgodny.  
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Nasze wartości zobowiązują nas do postępowania zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi 
i prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Tego samego oczekujemy od 
naszych Dostawców.  

1.3. Zgłaszanie nieprawidłowości 
Jeśli Dostawca dowie o sytuacji, która może wiązać się z naruszeniem niniejszego Kodeksu 
postępowania dla Dostawców lub dowolnych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji 
w relacjach z firmą Consolis, może to zgłosić za pośrednictwem kanału alarmowego Grupy Consolis. 

 

System kanałów alarmowych 

Dostawców zachęca się do zgłaszania wszelkich 
zachowań, które ich zdaniem naruszają Kodeks 
postępowania dla Dostawców lub zasady Consolis bądź 
obowiązujące przepisy prawa i regulacje. Wszelkie 
potencjalne problemy należy zgłaszać za pośrednictwem 
kanału alarmowego Consolis, czyli świadczonej przez 
firmę zewnętrzną i dostępnej dla Dostawców usługi we 
wszystkich językach. 

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie 13. 

 

Consolis będzie rozpatrywać wszystkie zgłoszenia poufnie w zakresie, w jakim jest to zasadnie 
możliwe, zgodnie z lokalnymi przepisami, zasadami firmy Consolis i potrzebą przeprowadzenia 
dokładnego dochodzenia. Wszystkie zgłoszenia będą badane niezwłocznie i dokładnie, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

Od Dostawców firmy Consolis oczekuje się utrzymania podobnego systemu raportowania w ich 
własnych organizacjach zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.  

1.4. Zakaz działań odwetowych 
Consolis nie podejmuje działań odwetowych wobec nikogo, kto w dobrej wierze zgłasza wątpliwości 
dotyczące możliwego naruszenia niniejszego Kodeksu postępowania dla Dostawców lub 
jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.  

Nie wolno również podejmować działań odwetowych ani tolerować takich działań w stosunku do 
osoby, która w dobrej wierze zgłasza podejrzewane lub znane niewłaściwe postępowanie.  

1.5. Audyt 
Dostawca musi pozwolić firmie Consolis (lub dowolnej upoważnionej przez nią osobie trzeciej) na 
weryfikację zgodności z wymogami niniejszego Kodeksu postępowania dla Dostawców poprzez 
dialog, ujawnienie informacji lub, jeśli Consolis uzna to za konieczne, audyt działalności Dostawcy. 
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Każda taka kontrola będzie uwzględniać interes Dostawcy w postaci niezakłóconej działalności i nie 
będzie przeszkadzać Dostawcy w realizacji jego ustawowych i umownych zobowiązań. 

Jeśli Consolis stwierdzi, że Dostawca nie działa zgodnie z niniejszym Kodeksem postępowania dla 
Dostawców, Consolis określi, które kwestie należy skorygować lub poprawić. Dostawca musi 
wówczas niezwłocznie podjąć działania korygujące i przedstawić odpowiednie dowody ulepszeń. 
Consolis zastrzega sobie jednak prawo do anulowania niezrealizowanych zamówień, wstrzymania 
przyszłych zamówień i/lub rozwiązania głównej umowy z Dostawcą w przypadku istotnego 
naruszenia tego Kodeksu postępowania dla Dostawców lub odmowy podjęcia działań naprawczych 
przez Dostawcę. Jeśli główna umowa między firmą Consolis a Dostawcą, której integralną częścią 
(jako załącznik lub przez odniesienie) jest ten Kodeks postępowania dla Dostawców, zawiera 
odrębne zasady rozwiązania umowy, obie strony uznają, że naruszenie tego Kodeksu postępowania 
dla Dostawców może zostać uznane za istotne naruszenie głównej umowy, co uprawnia firmę 
Consolis do jej rozwiązania. 

Podobnie od Dostawców jest wymagana ocena ich łańcucha dostaw w celu zapewnienia zgodności 
z zasadami określonymi w tym Kodeksie postępowania dla Dostawców, a także przeprowadzenie 
audytów łańcucha dostaw w ramach rutynowych działań biznesowych lub na żądanie firmy Consolis.  

2. Zgodność z przepisami prawa 
 

Nasi Dostawcy muszą znać aktualne przepisy krajowe oraz odpowiednie obowiązujące regulacje 
i konwencje międzynarodowe związane z obszarami wymienionymi w niniejszym Kodeksie 
postępowania dla Dostawców i mające zastosowanie do działalności Dostawcy, a także przestrzegać 
tych przepisów. W przypadku, gdy wymagania zawarte w niniejszym Kodeksie postępowania dla 
Dostawców są bardziej rygorystyczne niż przepisy miejscowego prawa, obowiązują wymogi opisane 
w tym Kodeksie postępowania dla Dostawców. W przypadku rzeczywistych lub potencjalnych 
sprzeczności między tym Kodeksem postępowania dla Dostawców a obowiązującymi przepisami 
prawa Dostawcy muszą powiadomić firmę Consolis. 

3. Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre 
samopoczucie 

 

Prowadząc działalność, zobowiązujemy się do realizacji wizji 
„zero wypadków przy pracy” wśród naszych pracowników, 
wykonawców, Dostawców i klientów. Uwzględniając kwestie 
bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich aspektach naszej 
działalności, chronimy naszych pracowników, osiągamy 
zrównoważony wzrost i zwiększoną wydajność, dążymy do 
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zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i opracowujemy technologie, 
które zwiększają możliwości zrównoważonego rozwoju w naszym świecie.  

Nasi Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. 
Muszą też ograniczać narażanie pracowników na potencjalne zagrożenia dla zdrowia 
i bezpieczeństwa poprzez wdrażanie odpowiednich systemów i środków kontroli, w tym właściwego 
projektowania, kontroli inżynieryjnych i administracyjnych, konserwacji zapobiegawczej, procedur 
BHP, prostych i dostępnych kanałów raportowania, komunikacji i wsparcia oraz aktywnego 
monitorowania takich systemów i środków kontroli. Muszą oni przydzielić odpowiedzialność za 
kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej organizacji. 

Od naszych Dostawców oczekuje się współpracy z nami w celu zapewnienia zdrowego 
i bezpiecznego środowiska pracy oraz odpowiedniego przeszkolenia wszystkich swoich pracowników 
i innych odpowiednich osób trzecich, tak aby mogli oni pracować bezpiecznie. Dostawcy muszą 
zadbać o pełne zrozumienie wymagań lokalizacji podczas wizyt. Pracownicy naszych Dostawców 
muszą mieć prawo do odmowy wykonania pracy, jeśli mają uzasadnione przekonanie, że stanowi 
ona bezpośrednie i poważne zagrożenie dla ich zdrowia i bezpieczeństwa.  

Nasi Dostawcy muszą nas niezwłocznie powiadomić w przypadku naruszenia lub podejrzenia 
naruszenia przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, które mają lub mogą mieć wpływ na 
ich działalność w firmie Consolis lub na ten Kodeks postępowania dla Dostawców. Należy również 
niezwłocznie powiadomić nas o wszystkich incydentach związanych z bezpieczeństwem i higieną 
pracy związanych z naszymi lokalizacjami projektów i w naszych miejscach pracy.  

4. Uczciwe warunki pracy 
 

W firmie Consolis stawiamy na zaangażowanych 
i zmotywowanych pracowników, którzy mają równe szanse 
i uczciwe warunki zatrudnienia. Różnorodność i równość to 
priorytetowe obszary w całej organizacji. Obejmują one 
wszystkie aspekty, od procesów rekrutacji po dialog 
z pracownikami i rozwój kariery.  

Zobowiązujemy się do zapewnienia równych szans bez 
względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub przekonania, płeć, orientację 
seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, wiek, niepełnosprawność, stan cywilny lub rodzinny 
oraz wszelkie inne cechy. Nasi Dostawcy zobowiązują się do tego samego. 

Nasi Dostawcy muszą być świadomi wpływu na prawa człowieka, jaki wywierają, do którego się 
przyczyniają lub który jest bezpośrednio związany z ich działalnością, produktami lub usługami 
i zajmować się wszelkimi sytuacjami wpływającymi na te prawa. Praca nieletnich lub zatrudnianie 
osób poniżej minimalnego wieku są niedopuszczalne w firmie Consolis. Dostawcy muszą 
podejmować działania zapobiegające zatrudnianiu nieletnich lub osób poniżej minimalnego wieku 
w swoich operacjach i łańcuchu dostaw oraz zapewnić młodym pracownikom legalne warunki pracy. 
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Obowiązki Dostawców firmy Consolis: 

• Muszą zapewnić, by ich działalność nie obejmowała pracy przymusowej, niewolniczej lub 
niedobrowolnej. 

• Muszą uznawać i szanować prawo pracowników do wolności zrzeszania się, przynależności 
do związku zawodowego i negocjacji zbiorowych. 

• Muszą wypłacać pensję wystarczającą na utrzymanie, tj. ustawową płacę minimalną lub 
normę branżową (w zależności od tego, która z nich jest wyższa) i w każdym przypadku 
obliczaną w odniesieniu do dochodu, jakiego dana osoba potrzebuje, aby spełnić 
podstawowe standardy życia i w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.  

• Muszą zadbać o to, by godziny pracy nie były nadmiarowe, były zgodne z obowiązującymi 
przepisami i układami zbiorowymi oraz by wynagrodzenie za nadgodziny było należycie 
wypłacane zgodnie z nimi. 

• Muszą zadbać o to, by wszystkie kodeksy postępowania i inne zasady zostały określone na 
piśmie, a wszelkie działania lub środki dyscyplinarne podejmowane zgodnie z takimi 
kodeksami i zasadami były dokumentowane na piśmie. 

• Muszą przestrzegać wszystkich praw człowieka i z należytą starannością kontrolować 
przestrzeganie tych praw w celu uniknięcia potencjalnych negatywnych wpływów i zajęcia 
się nimi. 

5. Zakaz dyskryminacji i molestowania  
 

Nasi Dostawcymuszą szanować godność osobistą, prywatność i prawa każdego pracownika i nie 
mogą tolerować żadnego fizycznego lub psychicznego nękania ani znęcania się wyrażanego 
werbalnie lub niewerbalnie. Nasi Dostawcy muszą zakazać zachowań, języka i kontaktu fizycznego 
o charakterze seksualnym, przymusu, gróźb, nadużyć lub wykorzystywania.  

Nasi Dostawcy nie mogą dyskryminować w sposób nieuczciwy przy zatrudnianiu lub w trakcie cyklu 
zatrudnienia, zarówno aktywnie, jak i poprzez bierne wsparcie, ze względu na wiek, narodowość lub 
pochodzenie etniczne, wyznanie, przekonania polityczne, orientację seksualną, tożsamość lub 
ekspresję płciową, sprawność fizyczną lub jakąkolwiek inną cechę chronioną prawem lub 
konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.  
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6. Klimat i środowisko 
 

Dla firmy Consolis zrównoważony rozwój to zobowiązanie na 
długie lata. Jesteśmy przekonani, że rozwój i konkurencyjność 
naszej firmy są nierozerwalnie związane z jakością warunków 
życia w miejscach, w których działamy, oraz że nie można 
mówić o zrównoważonym rozwoju gospodarczym, nie 
uwzględniając środowiska naturalnego. 

Nasi Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska oraz ustanowić, wdrożyć i utrzymywać podejście oparte na ryzyku 
w celu zmniejszenia lub zminimalizowania wszelkiego negatywnego wpływu ich działań, produktów 
i usług na środowisko.  

Nasi Dostawcy muszą efektywnie wykorzystywać zasoby i zapewnić odpowiednią kontrolę 
operacyjną minimalizującą negatywny wpływ na środowisko.  

Nasi Dostawcy muszą podejmować środki ostrożności, gdy tylko istnieje powód, by sądzić, że dane 
działanie może zaszkodzić środowisku lub zdrowiu publicznemu, a także starać się rozwijać 
i wspierać przyjazne dla środowiska technologie w swoich produktach, procesach, projektach 
i doborze materiałów.  

Obowiązki Dostawców firmy Consolis: 

• Muszą wyznaczyć w organizacji osoby odpowiedzialne za nadzorowanie zgodności 
z przepisami i zajmowanie się innymi kwestiami środowiskowymi oraz zapewnienie 
pracownikom odpowiedniej wiedzy i zasobów związanych z kontrolowaniem kwestii 
środowiskowych.  

• Muszą dążyć do promowania i ulepszania gospodarki obiegu zamkniętego w swoich 
modelach biznesowych, projektach produktów i działaniach. 

• Muszą systematycznie rozpatrywać naruszenia i skargi dotyczące środowiska i przekazywać 
je zainteresowanym organom oraz rejestrować na piśmie wszelkie działania lub środki 
dyscyplinarne podjęte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami.  

 

7. Ochrona majątku, własności i sprzętu 
 

Majątek firmy Consolis występuje w wielu różnych postaciach — fizycznej, elektronicznej, 
finansowej, a nawet niematerialnej. Niezależnie od tego, czy jest to laptop Consolis, nasza marka, 
a nawet obiekt czy budynek, oczekujemy, że wszyscy — w tym nasi Dostawcy — będą dbać o nasz 
majątek. 
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Od naszych Dostawców oczekuje się poszanowania majątku firmy Consolis i jej interesariuszy. 
Dostawcy będą korzystać z majątku firmy Consolis i innych podmiotów tylko wtedy, gdy zostaną do 
tego odpowiednio upoważnieni, i nie będą tolerować kradzieży majątku. 

8. Poufność 
 

Jak wszystkie organizacje, podejmując decyzje biznesowe oraz 
prowadząc codzienną działalność, polegamy na wykorzystaniu 
i wymianie informacji z Dostawcami. Musimy mieć pewność, że 
tworzymy te informacje, wykorzystujemy je w sposób 
odpowiedzialny i chronimy, zwłaszcza jeśli chodzi o dane 
osobowe (zgodnie z punktem 9.5 poniżej), wrażliwe informacje 
handlowe oraz własność intelektualną należące do nas i do 
innych osób.  

Oczekujemy, że nasi Dostawcy będą szanować informacje poufne dotyczące firmy Consolis i jej 
interesariuszy oraz podejmą wszelkie uzasadnione działania, aby zapobiec ujawnieniu informacji 
poufnych osobom, które nie potrzebują tych informacji i nie mają do nich prawa w trakcie 
wykonywania pracy. 

9. Etyka biznesu 
 

9.1. Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu 
Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności z zachowaniem najwyższego poziomu 
uczciwości. Wszelkie formy korupcji i łapownictwa są surowo zabronione. Nasi Dostawcy muszą 
prowadzić działalność w sposób uczciwy i nie mogą tolerować żadnych form łapownictwa ani 
korupcji, a także zapewnić, by tak postępowały wszystkie osoby w ich łańcuchach dostaw. 

Obowiązki Dostawców firmy Consolis: 

• Nigdy nie mogą żądać, przyjmować, płacić, oferować łapówek ani zezwalać na nie 
bezpośrednio ani pośrednio w żadnych okolicznościach. Oznacza to, że nigdy nie należy 
dążyć do przekupienia lub wywarcia niewłaściwego wpływu na pracownika, klienta lub 
urzędnika państwowego (w tym zagranicznego) ani na żadną inną osobę lub podmiot.  

• Nie mogą oferować ani przekazywać płatności przyspieszających tok sprawy ani zezwalać 
innym na oferowanie lub przekazywanie takich płatności w ich imieniu.  

• Muszą ustanowić systemy, mechanizmy kontroli i jasne procedury w celu zidentyfikowania 
ryzyka korupcji i łapownictwa w swoich firmach i łańcuchach dostaw oraz podejmować 
wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec takim zjawiskom. Środki zapobiegawcze będą 
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obejmować (między innymi) odpowiednie szkolenia, kanały jasnej komunikacji 
i raportowania oraz aktywne monitorowanie systemów i środków kontroli. 

9.2. Przejawy gościnności i prezenty 
Nie żądamy, nie przyjmujemy, nie oferujemy, nie zatwierdzamy ani nie okazujemy przejawów 
gościnności ani nie przekazujemy prezentów, które mogłyby w niewłaściwy sposób wpłynąć — lub 
stworzyć pozory niewłaściwego wpływu — na nasze decyzje biznesowe, decyzje naszych klientów 
lub innych osób, z którymi współpracujemy.  

Obowiązki Dostawców firmy Consolis: 

• Nie należy oferować ani przyjmować przejawów gościnności lub prezentów, które mogą 
w niewłaściwy sposób wpływać — lub stwarzać pozory niewłaściwego wpływu — na 
decyzje biznesowe Dostawcy lub firmy Consolis.  

• Nie należy pokrywać kosztów podróży i zakwaterowania przedstawicieli firmy Consolis 
podczas ich wizyty u Dostawcy ani oferować im zbyt kosztownych prezentów, przejawów 
gościnności lub rozrywki z wyjątkiem skromnego i rozsądnego cateringu w bezpośrednim 
związku z wydarzeniami biznesowymi. 

9.3. Uczciwa konkurencja 
Uczciwa konkurencja tworzy zdrowy rynek. Dzięki niej najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty 
i usługi są dostępne na rynku w najniższych cenach. Aby firma Consolis mogła konkurować z innymi 
uczciwie i zgodnie z prawem, stale monitorujemy nasze działania i nie tolerujemy zachowań 
utrudniających konkurencję.  

Obowiązki Dostawców firmy Consolis: 

• Należy przestrzegać przepisów prawa dotyczących uczciwej konkurencji i przepisów 
antymonopolowych, zapewnić zgodność z nimi w swoich łańcuchach dostaw i nie zawierać 
żadnych porozumień dotyczących ustalania cen lub podziału rynku. 

• Nie należy uczestniczyć w zmowach przetargowych poprzez ograniczanie ofert, składanie 
ofert uzupełniających lub osłonowych, rotację ofert lub inne mechanizmy ograniczające 
uczciwą konkurencję w sytuacjach związanych z przetargami. 

9.4. Konflikt interesów 
W ramach obowiązku dbania o naszą reputację musimy unikać niewłaściwych konfliktów interesów 
oraz zawsze działać i podejmować decyzje w najlepszym interesie naszego pracodawcy. Do 
„konfliktu interesów” dochodzi, gdy nasze osobiste interesy zakłócają lub wydają się zakłócać naszą 
zdolność do wykonywania pracy bez stronniczości. Może pojawić się w związku z przejawami 
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gościnności i prezentami, datkami na cele charytatywne lub polityczne, sponsoringiem lub 
osobistymi relacjami.  

Wymagamy od naszych Dostawców, aby działali w taki sam sposób jak firma Consolis i unikali 
konfliktu interesów w swoich kontaktach biznesowych.  

Prosimy naszych Dostawców o zgłaszanie firmie Consolis wszelkich sytuacji, które według nich 
stanowią lub mogą stanowić konflikt interesów w relacjach z firmą Consolis.  

9.5. RODO 
Nasi Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych 
i wykorzystywać dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem i niezbędne do realizacji 
uzasadnionych celów biznesowych. 

Obowiązki Dostawców firmy Consolis: 

• Muszą zapewnić zgodność z przepisami prawa i dyrektywami regulującymi ochronę, 
przekazywanie i dostęp do danych osobowych oraz ich przechowywanie. Obejmuje to 
w szczególności obowiązujące standardy określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie 
danych (RODO) (rozporządzenie UE 2016/679).  

• Muszą zawsze zapewniać odpowiednie elektroniczne, administracyjne, fizyczne 
i techniczne mechanizmy kontroli prywatności i bezpieczeństwa danych podczas 
posługiwania się jakąkolwiek formą danych osobowych. Muszą też przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów prawa i regulacji podczas wykorzystywania danych osobowych 
w jakikolwiek sposób (w tym ich przetwarzania, przekazywania, przechowywania, 
zapisywania, rejestrowania i usuwania). 

Nasi Dostawcy muszą zgłaszać nam wszelkie naruszenia lub podejrzenia naruszenia takich przepisów 
dotyczących danych firmy Consolis lub jej pracowników. 

9.6. Zgodność z przepisami handlowymi — sankcje 
Zgodność z przepisami handlowymi obejmuje przepisy regulujące import, eksport oraz krajowy 
obrót towarami i usługami, a także sankcje międzynarodowe i restrykcyjne praktyki handlowe. 

Grupa Consolis jest w pełni zaangażowana w prowadzenie działalności zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami i regulacjami, w tym ograniczeniami handlowymi, sankcjami 
gospodarczymi lub finansowymi bądź embargami handlowymi nakładanymi, zarządzanymi lub 
egzekwowanymi okresowo przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię 
Europejską i/lub wszelkie inne władze krajowe i ponadnarodowe mające jurysdykcję w krajach, 
w których Consolis prowadzi działalność. 
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Oczekujemy, że nasi Dostawcy również będą przestrzegać wszystkich takich przepisów i regulacji (i 
zapewniać zgodność z nimi w ramach swoich łańcuchów dostaw). 

Dodatkowo Dostawcy firmy Consolis muszą:  

• Rozumieć, że Consolis musi znać swoich zewnętrznych partnerów, i zachować 
transparentność w kwestii rzeczywistych beneficjentów, z którymi firma Consolis prowadzi 
interesy. 

• Rozumieć, że Consolis uważnie obserwuje listę krajów i/lub stron zewnętrznych, które 
mogą znajdować się na liście sankcji lub mieć powiązaną spółkę w kraju objętym 
sankcjami, i przestrzegać tych sankcji. 

Nasi Dostawcy muszą zgłaszać nam wszelkie naruszenia lub podejrzenia naruszenia takich przepisów 
i regulacji lub tego Kodeksu postępowania dla Dostawców. 

9.7. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy 
Pranie pieniędzy ma miejsce wtedy, gdy dochody z przestępstwa są ukrywane w legalnych 
transakcjach biznesowych lub gdy legalne fundusze są wykorzystywane do wspierania działalności 
przestępczej, w tym terroryzmu.  

Nasi Dostawcy nie mogą angażować się w żadne formy działalności związanej z praniem pieniędzy 
i muszą zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania 
praniu pieniędzy.  
 
Obowiązki Dostawców firmy Consolis: 

• Muszą przestrzegać wszelkich prawnych wymogów dotyczących należytej staranności 
w odniesieniu do swoich partnerów biznesowych. 

• Muszą dopilnować, aby transakcje biznesowe nie wiązały się z nabywaniem, 
wykorzystywaniem lub przechowywaniem dochodów pieniężnych bądź mienia uzyskanego 
z przestępstwa. 

• Muszą bezzwłocznie zgłaszać, jeśli wiedzą lub podejrzewają, że kontrahent jest zamieszany 
w pranie pieniędzy w związku z transakcją z firmą Consolis. 

• Muszą przejrzyście i dokładnie rejestrować i ujawniać szczegóły dotyczące działalności 
gospodarczej, struktury korporacyjnej, sytuacji finansowej i wyników zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
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10. Osoby kontaktowe do zgłaszania problemów 
 

 

 Doradca prawny Grupy:  
Emmanuelle Cochard 
emmanuelle.cochard@consolis.com 

 

Witryny internetowe kanału alarmowego Consolis: 

• https://consolis.ethicspoint.com (strona internetowa dla komputerów stacjonarnych) 

• https://consolismobile.ethicspoint.com (strona internetowa dla urządzeń mobilnych) 

Numery telefonów kanału alarmowego Consolis: 

Dania: 80 83 06 56 Egipt: zob.: Uwaga 1 Estonia: 8000 044 629 

Finlandia : 0800 416154 Francja: 0 805 98 55 36 Niemcy: 0800 1803960 

Węgry: 80088550 Indonezja: 0800 1401897 Łotwa: 80205327 

Litwa: 8 800 30 435 Niderlandy: 0800 0232878 Norwegia: 80062435 

Polska: 800005047 Rumunia: 0800 890 421 Hiszpania: 900876288 

Szwecja: 020-088 00 15 Tunezja: zob.: Uwaga 2  

 

Uwaga 1: numery telefonu w Egipcie: 2510-0200 (Kair), 02-2510-0200 (poza Kairem), 02-2510-0200 
(telefonia komórkowa w całym Egipcie). Po usłyszeniu komunikatu w języku angielskim wybierz 
numer: 844 979-4904 

Uwaga 2: Tunezja: łącząc się z linii zewnętrznej, skontaktuj się z lokalnym operatorem. Zażądaj 
połączenia na koszt rozmówcy lub połączenia na koszt odbiorcy do Stanów Zjednoczonych 
z poniższym numerem. Wszystkie połączenia na koszt rozmówcy lub na koszt odbiorcy będą 
przyjmowane przez centrum kontaktowe za pomocą automatycznej wiadomości w języku 
angielskim. Po wyświetleniu komunikatu wybierz numer: +1 704-526-1125 

mailto:emmanuelle.cochard@consolis.com
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