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WSTĘP 

Coko-Werk Polska Sp. z o.o. dąży do budowania relacji z dostawcami w 

oparciu o wspólne porozumienie, wspólne wartości oraz wypracowanie 

oczekiwanych  zachowań. W tym celu powstał Kodeks Postępowania 

dostawców Coko-Werk Polska Sp. z o.o. zawierający wskazania do 

bezpiecznego oraz etycznego zachowania, a także poszanowania pracy i  praw 

człowieka.  Coko-Werk Polska Sp. z o.o. wymaga od wszystkich swoich 

dostawców wzajemnej współpracy oraz zaangażowania w przestrzeganie 

Kodeksu Postępowania dostawców Coko-Werk Polska Sp. z o.o. 

1. BEZPIECZEŃSTWO 

Coko-Werk Polska Sp. z o.o. oczekuje od swoich dostawców, że dołożą oni wszelki starań, aby 

zapewnić zdrowe i bezpieczne warunki pracy. Rozumie się przez to stworzenie takich warunków, aby 

pracownicy dostawcy mogli bezpiecznie wykonywać pracę. Ponadto, dostawca musi respektować 

prawo pracownika do przerwania wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Coko-

Werk Polska Sp. z o.o. wymaga od dostawców monitorowania zagrożeń  oraz dążenia do ciągłej 

poprawy bezpieczeństwa pracy. 

2. WARUNKI PRACY 

Od dostawców oczekuje się przestrzegania wszystkich przepisów prawa pracy (np. w zakresie czasu 

pracy) oraz przepisów Kodeksu Postępowania Coko-Werk Polska Sp. z o.o.  Dodatkowo  Coko-Werk 

Polska Sp. z o.o. sprzeciwia się, aby dostawcy ograniczali wolność przemieszczania się pracowników 

poprzez np. zabieranie dokumentów tożsamości, paszportów lub pozwoleń na pracę. Dostawcy w 

przypadku zatrudnienia osób młodocianych mają obowiązek zapewnienia im specjalnej opieki zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.   

3. PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA 

Dostawca gwarantuje równe traktowanie wszystkich pracowników, jakiekolwiek przejawy 

dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, przynależność rasową bądź inne 

jest niedopuszczalny i niezgodny z Kodeksem Postępowania Coko-Werk Polska Sp. z o.o. Coko-Werk 

Polska Sp. z o.o. wymaga od dostawców respektowania  praw człowieka  oraz  poszanowania prawa 

pracowników do zrzeszania się. 

4. DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE 

Dostawca dba o środowisko naturalne poprzez przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony 

środowiska oraz  ciągłe dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Coko-Werk 

Polska Sp. z o.o. wymaga od dostawców respektowania regulacji prawnych odnoszących się do 

gospodarki odpadami oraz ograniczenia ilości generowanych odpadów związanych z rodzajem  

prowadzonej działalności. Dostawca dba o środowisko w szczególności poprzez ograniczanie 

konsumpcji energii, oszczędne gospodarowanie zasobami wody, ograniczanie emisji do powietrza, 
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rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz prawidłowe postępowanie z substancjami 

chemicznymi. 

5. PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI 

Dostawca prowadzi działalność gospodarczą w sposób zgodny z wymogami prawa. Ponadto, dostawca 

przeciwdziała wszelkim formom korpucji i przekupstwa. W przypadku próby wyłudzenia bądź 

wręczenia łapówki dostawca podejmuje działania naprawcze pozwalające w przyszłości uniknąć 

podobnych sytuacji.  Dostawcy nie powinni proponować pracownikom Coko-Werk Polska Sp. z o.o. 

prezentów lub innych korzyści, które przyczyniłyby się faworyzowania danego dostawcy. 

6. ZAKAZ  MOLESTOWANIA 

Dostawcy powinni mieć świadomość, że Coko-Werk Polska Sp. z o.o. sprzeciwia się, aby w 

jakimkolwiek miejscu łańcucha dostaw  dochodziło do aktów  molestowania, przemocy fizycznej, 

psychicznej lub seksualnej. Dostawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby pracować jako jeden 

zespół  z zachowaniem szacunku i wzajemnej tolerancji. 

7. ZAKAZ PRACY DZIECI ORAZ PRACY PRZYMUSOWEJ 

Dostawcy, którzy wykorzystują pracę dzieci zostaną odsunięci od dalszej współpracy  z Coko-Werk  

Polska  Sp. z o.o. Ponadto, Coko-Werk Polska Sp. z o.o. nie będzie kooperować z dostawcami, którzy 

wykorzystują ludzi do pracy przymusowej. Dotyczy to przymusowej pracy więziennej, procederu 

zmuszania do odpracowania długu, pracy pod groźbą lub jakiejkolwiek innej formy pracy 

przymusowej. 

8. ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

Coko-Werk Polska Sp. z o.o. zobowiązuje dostawców do zapewnienia ochrony poufnych informacji 

oraz podjęcia wszelkich środków, aby przeciwdziałać ujawnieniu poufnych informacji oraz 

ograniczenia możliwości ujawnienia poufnych informacji i materiałów osobom, które nie mają do nich 

dostępu lub ich nie potrzebują, a które poprzez ich pozyskanie mogłyby się przyczynić do zniszczenia 

dobrego imienia firmy Coko-Werk Polska Sp. z o.o. lub zaszkodziłyby interesom Coko-Werk Polska 

Sp. z o.o. w jakiejkolwiek innej formie. 

Za informacje poufne Coko-Werk Polska Sp. z o.o. uznaje wszelkie informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą 

lub mogącą przyczynić się do powstania falsyfikatów wyrobów Coko-Werk Polska Sp. z o.o. lub 

klientów Coko-Werk Polska sp. z o.o., wszelkie informacje i dane dotyczące Coko-Werk Polska Sp. z 

o.o. oraz kontrahentów lub klientów Coko-Werk, do których Kontrahent uzyskał dostęp, niezależnie 

od sposobu uzyskania dostępu, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: know-how, informacje 

techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa prowadzonego przez Coko-Werk Polska 

Sp. z o.o oraz kontrahentów lub klientów Coko-Werk Polska Sp. z o.o informacje o dostawcach, 

usługodawcach, pracownikach, odbiorcach, partnerach handlowych i wszelkich innych podmiotach, z 

którymi Coko-Werk Polska Sp. z o.o współpracuje; informacje o produktach wytwarzanych przez 

Coko-Werk Polska Sp. z o.o, kontrahentów lub klientów Coko-Werk Polska Sp. z o.o, ich cechach, 

właściwościach, składzie, stosowanych komponentach, metodach produkcji, wytwarzania, 

przetwarzania, magazynowania, transportu i dostaw; informacje o stosowanych cenach, 
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wynagrodzeniach, marżach, wysokości obrotów, technikach produkcji i sprzedaży; informacje o 

ofertach, zapytaniach ofertowych, treści umów, przebiegu negocjacji; wszelkie inne informacje, 

których ujawnienie mogłoby narazić Coko-Werk Polska Sp. z o.o na jakąkolwiek szkodę oraz wszelkie 

inne informacje, które Coko-Werk uzna za poufne i poinformuje o tym Kontrahenta. 

Za materiały poufne Coko-Werk Polska Sp. z o.o wszelkie nośniki, należące zarówno do Coko-Werk  

Polska Sp. z o.o jak i do kontrahentów lub klientów Coko-Werk Polska Sp. z o.o, które zawierają 

Informacje Poufne, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, wydruki, dokumenty i notatki 

sporządzone pismem komputerowym lub ręcznym, fotografie, rysunki i schematy, faktury VAT  

i inne dokumenty księgowe, korespondencja e-mail oraz wszelkie nośniki elektroniczne, a także inne 

przedmioty, z których możliwe jest między innymi, lecz nie wyłącznie, odczytanie lub skopiowanie 

informacji.  

9. DANE OSOBOWE 

Dostawca zapewnia, że wszelkie dane osobowe pochodzące z Coko-Werk Polska  Sp. z o.o. będą 

zbierane, rejestrowane, przechowywane oraz usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz RODO. 

10. UCZCIWA KONKURENCJA 

Dostawcy mają obowiązek prowadzić swoją działalność zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji 

oraz obowiązującymi przepisami antymonopolowymi. Zabronione jest, aby dostawcy uczestniczyli w 

zmowach przetargowych takich jak zawyżanie ofert bądź wstrzymywanie ofert lub w jakiejkolwiek 

innej formie. Dostawcy zobowiązują się do dokładnego rejestrowania, utrzymywania i raportowania 

do odpowiednich organów dokumentacji biznesowej, w tym, między innymi, rachunków finansowych, 

raportów dotyczących jakości, rejestrów czasu pracy, raportów wydatków i zgłoszeń do klientów lub 

organów regulacyjnych, jeżeli takie wystąpiły. Wszelkie księgi i rejestry prowadzone są zgodnie z 

obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. 

11. ZASADY EKSPORTU 

Zarządzanie eksportem przez Dostawców odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 

krajowego i międzynarodowego. Dostawca  nie będzie dostarczać towarów, usług i technologii do 

krajów, regionów, przedsiębiorstw lub podmiotów i osób na które nałożone zostały sankcje 

gospodarcze. 

12.  OCHRONA TOŻSAMOŚCI 

Każdy pracownik  Dostawcy ma prawo zgłosić do najwyższego kierownictwa nieprawidłowości 

w jakimkolwiek obszarze działalności firmy. Dostawca zobowiązuje się zapobiegać jakimkolwiek 

represjom lub aktom odwetu wobec tej osoby.  

13. ODPOWIEDZIALNE POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW 

Coko-Werk Polska Sp. z o.o. zobowiązuje dostawców do nie stosowania w swojej produkcji surowców 

bądź usług świadomie pozyskiwanych ze źródeł (np. regionów, krajów) które przyczyniają się do 

łamania praw człowieka, łamania zasad łapownictwa i etyki lub negatywnie wpływają na środowisko. 
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Dostawcy są zobowiązani do korzystania ze sprawdzonych hut i rafinerii do pozyskiwania cyny, 

wolframu, tantalu i złota zawartego w wytwarzanych przez nich produktach. 

14. ŁAŃCUCH DOSTAW 

Dostawcy zostają zobowiązani do przekazania i egzekwowania niniejszego Kodeksu od swoich 

dostawców.  


