
1. Postanowienia ogólne

Czy przestrzegają Państwo wszystkich obowiązujących przepisów prawa?

Czy niezwłocznie poinformują Państwo firmę UPM, jeśli nie będą Państwo w stanie 
przestrzegać Kodeksu UPM dla dostawców i osób trzecich?

2. Szanowanie ludzi i praw człowieka

Czy przestrzegają Państwo zasad określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
ONZ, konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz dziesięciu zasad Global 
Compact ONZ?

Czy przestrzegają Państwo powszechnych praw (takich jak prawo do wolności myśli, wolności 
opinii i wyrażania jej, wolności wyznania, spokojnego gromadzenia się oraz ochrony przed 
każdą formą dyskryminacji, w tym w szczególności ze względu na rasę, wiek, narodowość, 
płeć czy orientację seksualną)?

Czy przestrzegają Państwo konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz lokalnych 
regulacji prawnych dotyczących czasu pracy i wynagrodzenia?  

Czy możecie Państwo zapewnić, że w ramach działalności nie są stosowane żadne formy 
pracy przymusowej i zatrudniania dzieci i nie zatrudnia się osób poniżej 15 roku życia?

Czy w przypadku stwierdzenia przypadków pracy przymusowej lub zatrudniania dzieci 
niezwłocznie poinformują Państwo o tym firmę UPM, a także podejmą wszelkie działania 
naprawcze, aby zaradzić tej sytuacji w sposób zgodny z zasadami firmy UPM?

Czy Państwa firma zapewnia przestrzeganie zasad BHP w stosunku do pracowników, gości i 
innych osób, których mogą one dotyczyć?

Czy będą Państwo przestrzegać wymogów bezpieczeństwa UPM podczas pracy lub 
odwiedzin na terenie firmy UPM, a także przeprowadzać wymagane szkolenia dotyczące 
bezpieczeństwa?

3. Dbałość o wpływ na środowisko i bezpieczeństwo produktów

Czy ograniczają Państwo negatywny wpływ na środowisko naturalne — glebę, wodę, 
powietrze i zróżnicowanie gatunków? 

Czy Państwa firma ma system zarządzania odpadami, powstałymi w wyniku prowadzonej 
działalności lub związanymi z produktami lub środkami trwałymi klienta będącymi w Państwa 
posiadaniu, w tym system utylizacji odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zaleceniami producenta?
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4. Zerowa tolerancja wobec korupcji i przekupstwa

Czy zgadzają się Państwo, że w żadnych okolicznościach nie powinni Państwo płacić, 
wręczać i oferować łapówek urzędnikom państwowym lub osobom prywatnym, zarówno w 
sposób bezpośredni, jak i pośredni, ani nie aprobować takich łapówek? 

Czy zgadzają się Państwo, że w żadnych okolicznościach nie powinni Państwo przyjmować, 
żądać i akceptować łapówek od jakichkolwiek podmiotów, zarówno w sposób bezpośredni, 
jak i pośredni?

Czy zgadzają się Państwo, że nie powinni podejmować żadnych działań, które mogłyby 
stwarzać pozory przekupstwa, korupcji lub innych niewłaściwych zachowań?

Czy utrzymują Państwo odpowiednie procedury na rzecz zapobiegania korupcji i przekupstwu 
w swojej działalności?

Czy niezwłocznie poinformują Państwo firmę UPM w przypadku wykrycia jakichkolwiek form 
korupcji lub przekupstwa u pracowników UPM?

5. Przejrzystość działalności biznesowej

Czy prowadzą Państwo działalność jako podmiot prawny należycie zorganizowany oraz 
istniejący w sposób uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?

Czy mają Państwo prawo do prowadzenia działalności, zawierania umów z firmą UPM i 
wykonywania związanych z nimi zobowiązań?

Czy Państwa firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej i czy posiada 
odpowiednią polisę ubezpieczeniową wystawioną przez uznaną firmę ubezpieczeniową, 
obejmującą wierzytelności wynikające ze współpracy z UPM?

Czy są Państwo świadomi ponoszonego ryzyka?

Czy stosują Państwo odpowiednie procedury na rzecz obniżenia ryzyka?

Czy powiadomią Państwo natychmiast firmę UPM, jeśli zagrożenia te mogłyby mieć wpływ na 
działalność UPM?

Czy w pełni przestrzegają Państwo wszelkich obowiązujących przepisów podatkowych?

Czy płacą Państwo wszystkie podatki i uiszczają inne opłaty ustanowione przez władze?

Czy przestrzegają Państwo w pełni przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych 
pieniędzy, a także obowiązujących sankcji handlowych?

6. Zgodność z prawami o ochronie konkurencji

Cz przestrzegają Państwo wszelkich obowiązujących praw o ochronie konkurencji?

Czy zgadzają się Państwo, że nie powinni Państwo zawierać żadnych antykonkurencyjnych 
umów, stosować antykonkurencyjnych praktyk handlowych i uczestniczyć w spotkaniach o 
charakterze antykonkurencyjnym z klientami, dystrybutorami, dostawcami lub innymi partnerami 
biznesowymi?

Czy zgadzają się Państwo, że nie powinni Państwo angażować się w inny sposób w 
antykonkurencyjne działania?

7. Ochrona dóbr materialnych i informacji

Czy będą Państwo korzystać z zasobów UPM z zachowaniem należytej ostrożności?

Czy będą Państwo chronić poufne informacje UPM przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem 
lub ujawnieniem?

Czy zgadzają się Państwo, że nie powinni Państwo publikować jakichkolwiek ogłoszeń, 
wiadomości prasowych lub innych informacji publicznych dotyczących firmy UPM bez jej 
zgody?



Czy przestrzegają Państwo praw własności intelektualnej należących do innych podmiotów?

Czy zgadzają się Państwo, że powinni Państwo unikać konfliktu interesów z firmą UPM i 
niezwłocznie powiadomić ją w razie wystąpienia takiego konfliktu?

8. Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców

Czy znają Państwo swoich partnerów i dobierają ich w sposób ostrożny, pozwalający 
na rozpoznanie oraz ograniczenie ryzyka w działalności nielegalnej lub naruszającej 
jakiekolwiek wymogi Kodeksu UPM dla dostawców i osób trzecich?

Czy prowadzą Państwo pełne i dokładne rejestry wszystkich transakcji biznesowych?

Czy będą Państwo propagować wymagania opisane w Kodeksie UPM dla dostawców i osób 
trzecich w celu ich stosowania na dalszych etapach łańcucha dostaw?

9. Interakcje z interesariuszami i społeczeństwem

Czy komunikują się Państwo z interesariuszami w sposób otwarty i przejrzysty oraz promują 
dialog z nimi?

Czy dbają Państwo o pozytywny wkład na rzecz prawidłowego funkcjonowania i rozwijania 
lokalnych społeczności we wszelkich możliwych aspektach?

Czy w przypadku relacji biznesowych z władzami lokalnymi przestrzegają Państwo przepisów 
antykorupcyjnych oraz zapewniają, iż współpraca jest realizowana zgodnie z zasadami 
Kodeksu UPM dla dostawców i osób trzecich?

10. Zgodność z przepisami jest odpowiedzialnością każdego z nas

Czy zezwolą Państwo firmie UPM na weryfikację przestrzegania Kodeksu UPM dla 
dostawców i osób trzecich poprzez audyty placówek przeprowadzane z udziałem zasobów 
wewnętrznych lub zewnętrznych?

Czy będą Państwo reagować na ankiety UPM w stosownym czasie?

Czy rozumieją Państwo, iż naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Kodeksu 
UPM dla dostawców i osób trzecich, bądź też niepodjęcie działań naprawczych zostaną 
uznane przez firmę UPM za naruszenie umowy i dają jej prawo do zakończenia relacji 
biznesowych z Państwem?

Czy zapewnią Państwo pracownikom możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości 
w zachowaniu, proponowania ulepszeń lub wyrażania ogólnej opinii?

Czy niezwłocznie zgłoszą Państwo firmie UPM wszelkie podejrzenia lub przypadki naruszenia 
postanowień Kodeksu UPM dla dostawców i osób trzecich?
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