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Autorobot-Strefa jest świadome swojej odpowiedzialności wobec ludzi, społeczności 
i środowiska. Nasze postępowanie i działania w zakresie zrównoważonego rozwoju są 
regulowane przez nasz Kodeks Etyki i Postępowania. 
 
W ramach prowadzenia działalności Autorobot-Strefa stara się zachować jak najwyższe 
standardy jakościowe, jednak szczególny nacisk kładzie na przestrzeganie praw 
człowieka, zachowanie bezpieczeństwa pracy pracowników oraz ochronę środowiska.  
Nasz Kodeks jasno określa kluczowe zasady i wartości, które kierują naszym 
postępowaniem i wspierają nasze wartości, polityki i zasady. Określa on minimalne 
standardy i oczekiwania w zakresie ochrony środowiska, kwestii społecznych i etycznych 
w odniesieniu do wszystkich naszych dostawców. 
 
Zgodnie z powyższymi zobowiązaniami oraz zasadami działania, Autorobot-Strefa  
oczekuje przestrzegania zasad, o których mowa w niniejszym „Kodeksie Postępowania 
dla Dostawców Autorobot-Strefa przez wszystkich swoich dostawców i usługodawców, 
ich spółki dominujące, podmioty zależne oraz stowarzyszone, pracowników, zarówno 
tymczasowych jak i stałych, własnych dostawców oraz podwykonawców danego 
dostawcy, agencje pracy jak  i również wszelkie inne podmioty utrzymujące relacje 
biznesowe z Autorobot-Strefa zwanych dalej „Dostawcami”. 
 
Autorobot-Strefa oczekuje od swoich dostawców przestrzegania także stosownych 
przepisów prawa lokalnego oraz traktatów międzynarodowych, traktowania swoich 
pracowników w sposób uczciwy, godny i z szacunkiem, zapewnienia bezpiecznego 
i zdrowego środowiska pracy, działania w sposób odpowiedzialny ekologicznie oraz 
uczciwego i rzetelnego prowadzenia działalności. 
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Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców Autorobot-Strefa odnosi się do 
następujących obszarów kluczowych dla dostawców: 
 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH ORAZ ROZPORZĄDZEŃ 
 
Dostawcy Autorobot-Strefa zobowiązują się, bez wyjątku, do przestrzegania wszelkich 
mających zastosowanie przepisów prawnych, rozporządzeń oraz traktatów 
międzynarodowych obejmujących w szczególności: 

 prawa człowieka, prawa socjalne oraz pracownicze; 

 ochronę środowiska naturalnego; 

 praktyki z zakresu etyki biznesowej, z uwzględnieniem przeciwdziałania korupcji, 
prawa konkurencji oraz przestrzegania przepisów regulujących handel 
międzynarodowy, 

 ochronę mienia, w tym informacji oraz danych. 
 
PRAWA CZŁOWIEKA, PRAWA SOCJALNE I PRAWA PRACY 
 
Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz własnymi zasadami etycznymi, 
Autorobot-Strefa oczekuje od swoich Dostawców: 
 

 wsparcia oraz poszanowania ochrony praw człowieka deklarowanych na szczeblu 
międzynarodowym, 

 zapewnienia, że nie podejmują oni działań naruszających prawa człowieka; 

 poszanowania wolności zrzeszania się, 

 przyczyniania się do eliminacji wszelkich form pracy przymusowej, 

 przyczyniania się do skutecznego przeciwdziałania zatrudniania i pracy dzieci oraz 
nieletnich, 

 przyczyniania się do eliminacji dyskryminacji z uwagi płeć, orientację seksualną, 
wyznanie, narodowość oraz rasę i pochodzenie,  

 zagwarantowania wszystkim pracownikom możliwości wykonywania pracy w 
środowisku pozbawionym ryzyka jakichkolwiek form mobbingu, nękania 
i zastraszania, 

 przestrzegania wszystkich właściwych przepisów dotyczących wynagrodzeń, 
w tym dotyczących płacy minimalnej, nadgodzin i przewidzianych prawem 
świadczeń.  
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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA W MIEJSCU PRACY: 
 
Zważywszy, że wszyscy pracownicy mają prawo do bezpiecznego i zdrowego środowiska 
pracy, niezagrażającego ich integralności osobistej, Dostawcy Autorobot-Strefa 
zobowiązują się do egzekwowania praw oraz rozporządzeń mających na celu ochronę 
zdrowia oraz bezpieczeństwa swoich pracowników. 
Od dostawcy oczekuje się zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób 
zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości — z uwzględnieniem możliwości 
psychofizycznych pracowników. Dostawca powinien zapewnić likwidację zagrożeń dla 
zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. Jeżeli ze względu na rodzaj 
procesu pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, należy stosować odpowiednie 
rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, 
ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.  
Dostawcy mają obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednio dostępnych 
instalacji sanitarnych, wody pitnej oraz odpowiadającego standardom sanitarnym 
wyposażenia umożliwiającego przygotowanie, przechowywanie i spożycie żywności.  
Dostawcy sugeruje się wdrożenie oraz prowadzenie polityki bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ciągłego doskonalenia swojego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higiena pracy.  
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Autorobot-Strefa dąży do bardziej zrównoważonego rozwoju świata, z poszanowaniem 
środowiska naturalnego i przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych. 
Dostawcy Autorobot-Strefa sugeruje się ochronę zasobów naturalnych oraz 
bioróżnorodności, ustrukturyzowania swoich działań oraz łańcucha dostaw w celu 
unikania lub minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne w postaci 
emisji do atmosfery, odpadów niebezpiecznych oraz zrzutów ścieków i dążenie do 
stałego doskonalenia swoich produktów, procesów oraz usług w celu uczynienia ich 
bardziej przyjaznymi dla środowiska. Od dostawców oczekuje się przestrzegania 
wszystkich właściwych przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie ochrony 
środowiska. 
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ZAPOBIEGANIE KORUPCJI 
 
Zobowiązaliśmy się prowadzić interesy w sposób wysoce uczciwy i nie tolerujemy 
żadnych form łapówkarstwa czy korupcji, w tym defraudacji, prania brudnych pieniędzy, 
pobierania nieuczciwych prowizji, wyłudzeń, oszustw, faworyzowania rodziny czy 
faworyzowania znajomych. 
Dostawcy powinni unikać przekazywania pracownikom firmy Autorobot-Strefa lub 
otrzymywania od nich jakichkolwiek form gościnności i rozrywki, upominków, gotówki 
lub wpłat na cele charytatywne i polityczne, sponsoringu, ponieważ w określonych 
okolicznościach może to zostać uznane za korupcję lub powodować konflikt interesów.  
Dopuszcza się przyjmowanie jedynie takich podarunków, zaproszeń lub świadczeń 
przekazywanych lub otrzymywanych od Dostawcy, których celem jest wyłącznie 
umocnienie wizerunku jego marki oraz utrzymanie dobrych relacji biznesowych. Winny 
one mieć symboliczną wartość (max 100 PLN) oraz być zgodne ze zwyczajowymi 
praktykami biznesowymi oraz nie mogą naruszać przepisów prawnych oraz 
rozporządzeń danego kraju. 
Dostawcy Autorobot-Strefa zobowiązują się do przestrzegania powyższych zasad oraz do 
zapewnienia zachowania zgodności z nimi przez swoich podwykonawców oraz 
dostawców. Zobowiązują się oni do wdrożenia programu zachowania zgodności, 
zmierzającego do wykrywania oraz przeciwdziałania korupcji, w tym wewnętrznych 
zasad zabraniających działań korupcyjnych oraz sankcjonujących takie działania poprzez 
wprowadzenie kampanii podnoszenia świadomości pracowników oraz ocenę 
podmiotów trzecich i odpowiednie systemy kontroli. 
 
KONFLIKT INTERESÓW 
 
Dostawcy mają obowiązek unikania rzeczywistych czy nawet pozornych działań 
i aktywności, które mogą być postrzegane przez firmę Autorobot-Strefa jako konflikt 
interesów. Dostawcy nie mogą prowadzić interesów bezpośrednio z żadnym 
pracownikiem firmy Autorobot-Strefa, którego małżonek, konkubent lub inny członek 
rodziny posiada istotny udział finansowy w firmie dostawcy. 
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ZACHOWANIE ZGODNOŚCI Z MIĘDZYNARODOWYMI ZASADAMI HANDLU 
 
Autorobot-Strefa oczekuje od swoich Dostawców zachowania zgodności z mającymi 
zastosowanie międzynarodowymi przepisami prawnymi dotyczącymi handlu, 
z uwzględnieniem kontroli eksportu, embarg oraz sankcji, jak również przekazania 
informacji o wszelkich ograniczeniach eksportowych lub reeksportowych obejmujących 
ich dostawy produktów oraz usług. 
Autorobot-Strefa wymaga od swoich Dostawców identyfikacji wszystkich części dostaw 
lub usług podlegających przepisom prawnym z zakresu eksportu w chwili zawarcia 
umowy lub odbioru zamówienia, jak również aktualizacji poszczególnych informacji 
w przypadku zmian w przepisach prawnych z zakresu eksportu lub zmian klasyfikacji 
oraz przekazania Autorobot-Strefa wszelkich informacji w sprawie mających 
zastosowanie przepisów prawnych z zakresu eksportu. 
 
PRZESTRZEGANIE PRAWA KONKURENCJI 
 
Autorobot-Strefa wymaga od wszystkich Dostawców ścisłego przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawnych dotyczących uczciwego handlu / konkurencji 
w miejscach prowadzenia działalności. Zgodnie z ogólną zasadą, przepisy te zabraniają 
zawierania porozumień lub działań, które mogłyby ograniczyć lub zakłócić konkurencję 
lub wymianę handlową.  
Powyższe obejmuje w szczególności porozumienia w sprawie ustalania cen, 
manipulowanie procesami przetargowymi, zmowę w odniesieniu do rynków, terytoriów 
lub klientów między podmiotami konkurencyjnymi, jak również bojkotowanie lub 
nierówne traktowanie określonych klientów lub dostawców bez ważnej przyczyny. 
Ponadto zabrania się przekazywania lub ujawniania wrażliwych informacji biznesowych 
dotyczących podmiotów konkurencyjnych, klientów lub dostawców. 
 
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 
Autorobot-Strefa wymaga od każdego z Dostawców przestrzegania wszelkich 
obowiązujących przepisów krajowych oraz traktatów międzynarodowych regulujących 
kwestie własności intelektualnej oraz poszanowania praw własności intelektualnej 
Autorobot-Strefa oraz podmiotów trzecich. 
  



   

 

 
 
AUTOROBOT- STREFA   Sp. z o.o. 

www.autorobotstrefa.pl KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW wersja 01/2019 

 
 

 
OCHRONA INFORMACJI ORAZ DANYCH 
 
Autorobot-Strefa wymaga od swoich Dostawców zachowania poufności udostępnianych 
informacji/danych niepublicznych, w tym m.in. poszanowania obowiązujących umów 
o zachowaniu poufności oraz zapewnienia stosownej ochrony i powstrzymania się od 
ujawniania jakichkolwiek danych lub dokumentów strategicznych, finansowych, 
technicznych lub handlowych przekazywanych przez Autorobot-Strefa, które nie są 
powszechnie dostępne. 
Wszelkie dane dotyczące tożsamości, informacje zawodowe lub prywatne dotyczące 
osób fizycznych winny podlegać ochronie przy użyciu wszelkich niezbędnych środków 
ostrożności w celu zapobiegania ich modyfikacji lub ujawnieniu, zgodnie z przepisami 
prawa miejscowego oraz międzynarodowego. Obowiązek zachowania poufności stosuje 
się również do informacji poufnych przekazywanych przez partnerów oraz klientów 
Autorobot-Strefa. 
Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Autorobot-Strefa 
w przypadku wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na informacje Autorobot-Strefa, jej 
partnerów lub klientów, obejmującego kwestie poufności lub integralności. Powyższe 
zobowiązania pozostają w mocy nawet w przypadku ustania relacji biznesowych 
pomiędzy Dostawcą oraz Autorobot-Strefa. 
 
OCHRONA MIENIA 
 
Dostawcy Autorobot-Strefa ponoszą odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia oraz 
zasobów przekazanych im przez Autorobot-Strefa. Mienie takie oraz zasoby należy 
wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem biznesowym oraz w zakresie ustalonym 
przez Autorobot-Strefa. Nie należy wykorzystywać ich w innych celach bez uprzedniej 
zgody Autorobot-Strefa natomiast należy je chronić przed wszelkimi przypadkami ich 
zniszczenia, podrobienia, utraty lub kradzieży. 
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ZGŁASZANIE OBAW 
 
Autorobot-Strefa oczekuje, że Dostawca będzie niezwłocznie zgłaszał wszelkie przypadki 
naruszeń niniejszego Kodeksu. 
Każdy dostawca posiadający wiedzę o ewentualnym naruszeniu lub podejrzewający 
nieetyczne lub nielegalne zachowanie naruszające, jego zdaniem, niniejszy Kodeks, 
może skontaktować się z Prezesem Autorobot-Strefa lub zgłosić naruszenie zasad etyki 
w biznesie w formie anonimowej wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: 
etyka@autorobotstrefa.pl. 
 
 
KOMUNIKACJA 
  
Firma Autorobot-Strefa oczekuje od dostawców podjęcia odpowiednich kroków w celu 
przekazania swoim pracownikom niniejszych zasad opisanych  Kodeksu Postępowania 
dla Dostawców Autorobot-Strefa. 
 
Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców Autorobot-Strefa wraz z Ogólnymi 
Warunkami Zamówienia Towarów i Usług Produkcyjnych stanowią integralną część 
wszystkich zamówień i umów zawieranych przez Autorobot-Strefa, w których 
Autorobot-Strefa występuje w roli Kupującego lub Zamawiającego. 
 
Dostawca rozumie i akceptuje, iż Autorobot-Strefa zastrzega sobie prawo do weryfikacji 
przestrzegania zasad, o których mowa w niniejszym Kodeksie Postępowania dla 
Dostawców Autorobot-Strefa przez każdego z Dostawców w dowolnej wybranej przez 
siebie formie: kwestionariusza lub audytu przeprowadzanego przez Autorobot-Strefa lub 
w imieniu Autorobot- Strefa. 
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