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Kodeks UPM dla Dostawców i Podmiotów Zewnętrznych
Wprowadzenie
Celem firmy UPM jest być godnym zaufania partnerem biznesowym i UPM uważa, że
odpowiedzialne i etyczne praktyki tworzą długoterminową wartość zarówno dla niej samej,
jak i jej interesariuszy. Zaangażowanie firmy UPM na rzecz uczciwości w biznesie zostało
odzwierciedlone w jej Kodeksie Postępowania. Naszą najważniejszą zasadą jest brak
kompromisów w zakresie standardów uczciwości, niezależnie od sytuacji. W związku z tym
oczekujemy jej poszanowania również ze strony dostawców i pośredników zewnętrznych
(stron trzecich).
Wszyscy dostawcy i pośrednicy zewnętrzni będący osobami trzecimi, współpracujący z firmą
UPM (np. przedstawiciele, konsultanci, doradcy, partnerzy joint venture, partnerzy lokalni lub
dystrybutorzy działający w imieniu firmy UPM) powinni stosować się do standardów
określonych w niniejszym Kodeksie UPM dla Dostawców i Podmiotów Zewnętrznych. W
Kodeksie UPM dla Dostawców i Podmiotów Zewnętrznych wytyczono minimalny poziom
wymagań firmy UPM względem wszystkich współpracujących z nią dostawców oraz
podmiotów zewnętrznych.
Najnowsza wersja Kodeksu UPM dla Dostawców i Podmiotów Zewnętrznych jest dostępna
na stronie internetowej firmy UPM.
1. Zaangażowanie na rzecz uczciwości w biznesie
Dostawca UPM / podmiot zewnętrzny współpracujący z UPM:
 przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa;
 niezwłocznie informuje firmę UPM w przypadku, gdy nie jest w stanie spełnić
wymagań Kodeksu UPM dla Dostawców i Podmiotów Zewnętrznych.
2. Szanowanie osób i praw człowieka
Dostawca UPM / podmiot zewnętrzny współpracujący z UPM:
 przestrzega zasad określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz dziesięciu zasad Global
Compact ONZ.
 przestrzega powszechnych praw, takich jak prawo do wolności myśli i opinii oraz
swobody ich wyrażania, wolności wyznania, spokojnego gromadzenia się oraz
ochrony przed każdą formą dyskryminacji w tym m.in. ze względu na rasę, wiek,
narodowość, płeć czy orientację seksualną;
 przestrzega konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz przepisów lokalnych
dotyczących czasu pracy i wynagrodzenia w celu zagwarantowania, że w ramach
działalności nie jest stosowana praca przymusowa ani zatrudnianie dzieci, jak
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również osób poniżej 15 roku życia; dostawca lub podmiot zewnętrzny niezwłocznie
informuje firmę UPM w razie wykrycia w ramach działalności dostawców i podmiotów
zewnętrznych przypadków pracy przymusowej lub zatrudniania nieletnich, a także
podejmuje wszelkie działania naprawcze z tego tytułu w sposób zgodny z zasadami
akceptowalnymi przez firmę UPM;
przestrzega zasad BHP w stosunku do pracowników, gości i innych osób, na których
operacje dostawcy/ podmiotu zewnętrznego mogą mieć wpływ;
przestrzega Standardów Bezpieczeństwa UPM w trakcie wykonywania prac na
terenie firmy UPM lub odwiedzania jej placówek, a także przeprowadza wymagane
szkolenia dotyczące bezpieczeństwa.

3. Dbałość o wpływ na środowisko i bezpieczeństwo produktów
Dostawca UPM / podmiot zewnętrzny współpracujący z UPM:
 ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne — glebę, wodę, powietrze i
bioróżnorodność;
 zarządza odpadami powstałymi w wyniku prowadzonej działalności lub związanymi z
produktami, lub środkami trwałymi klienta będącymi w posiadaniu dostawcy/podmiotu
zewnętrznego, włączając w to utylizację odpadów niebezpiecznych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.
4. Zerowa tolerancja wobec korupcji i przekupstwa
Dostawca UPM / podmiot zewnętrzny współpracujący z UPM:
 w żadnych okolicznościach nie płaci, nie wręcza, nie oferuje i nie aprobuje łapówek
dla urzędników państwowych lub osób prywatnych, zarówno w sposób bezpośredni,
jak i pośredni;
 w żadnych okolicznościach nie przyjmuje, nie ubiega się, ani nie akceptuje łapówek
od jakichkolwiek podmiotów, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni;
 nie podejmuje jakichkolwiek form działalności, które mogłyby stwarzać pozory działań
łapówkarskich, korupcyjnych lub innych nieprawidłowości;
 utrzymuje odpowiednie procedury na rzecz zapobiegania korupcji i przekupstwu w
swojej działalności;
 niezwłocznie informuje firmę UPM w przypadku wykrycia jakichkolwiek form korupcji
lub przekupstwa u pracowników UPM.
5. Przejrzystość działalności biznesowej
Dostawca UPM / podmiot zewnętrzny współpracujący z UPM:
 prowadzi działalność jako podmiot prawny zorganizowany w sposób należyty,
działający legalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 ma prawo do prowadzenia działalności, zawierania umów z firmą UPM i wykonuje
związane z nimi zobowiązania;
 posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiednią polisę
ubezpieczeniową z uznaną firmą ubezpieczeniową, obejmującą zobowiązania, które
mogą wpłynąć na UPM;
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ma świadomość ryzyka, na które jest narażony i stosuje odpowiednie procedury na
rzecz obniżenia ryzyka, a także niezwłocznie informuje firmę UPM o ryzyku, które
mogłoby wpłynąć na jej działalność;
bezwzględnie przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów podatkowych oraz
płaci wszelkie podatki i uiszcza inne opłaty ustalone przez odpowiednie władze;
bezwzględnie przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania
praniu brudnych pieniędzy, a także sankcji handlowych.

6. Zgodność z przepisami o ochronie konkurencji
Dostawca UPM / podmiot zewnętrzny współpracujący z UPM:
 przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konkurencji
oraz nie bierze udziału w zabronionych kontraktach ani, praktykach handlowych ani
spotkaniach z klientami, dystrybutorami, dostawcami, ani innymi partnerami
biznesowymi oraz w żaden inny sposób nie angażuje się w jakiekolwiek
antykonkurencyjne praktyki.
7. Ochrona dóbr materialnych i informacji
Dostawca UPM / podmiot zewnętrzny współpracujący z UPM:
 korzysta z aktywów UPM z zachowaniem należytej ostrożności;
 chroni poufne informacje UPM przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub
ujawnieniem;
 nie publikuje jakichkolwiek ogłoszeń, wiadomości prasowych ani innych informacji
publicznych dotyczących firmy UPM bez jej zgody;
 szanuje prawa własności intelektualnej należących do innych podmiotów;
 unika konfliktu interesów z firmą UPM i niezwłocznie powiadamia ją w razie
wystąpienia takiego konfliktu.
8. Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców
Dostawca UPM / podmiot zewnętrzny współpracująca z UPM:
 zna swoich partnerów i dobiera ich w sposób ostrożny, pozwalający na rozpoznanie
oraz ograniczenie ryzyka udziału w działalności nielegalnej lub naruszającej
jakiekolwiek wymogi niniejszego Kodeksu UPM dla Dostawców i Podmiotów
Zewnętrznych;
 prowadzi pełne i rzetelne rejestry wszystkich transakcji biznesowych;
 propaguje wymagania opisane w niniejszym Kodeksie UPM dla Dostawców i
Podmiotów Zewnętrznych w celu ich stosowania na dalszych etapach łańcucha
dostaw.
9. Interakcje z interesariuszami i społeczeństwem
Dostawca UPM / podmiot zewnętrzny współpracująca z UPM:
 komunikuje się z interesariuszami w sposób otwarty i przejrzysty oraz promuje dialog
z nimi;
 dba o pozytywny wkład na rzecz prawidłowego funkcjonowania i rozwijania lokalnych
społeczności we wszelkich możliwych aspektach;
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w przypadku relacji biznesowych z władzami lokalnymi przestrzega przepisów
antykorupcyjnych oraz zapewnia, iż współpraca jest realizowana zgodnie z zasadami
niniejszego Kodeksu UPM dla Dostawców i Podmiotów Zewnętrznych.

10. Każdy z nas jest odpowiedzialny za przestrzeganie Kodeksu UPM dla Dostawców i
Podmiotów Zewnętrznych
Dostawca UPM / podmiot zewnętrzny współpracująca z UPM:
 zezwala UPM na weryfikację przestrzegania niniejszego Kodeksu UPM dla
Dostawców i Podmiotów Zewnętrznych poprzez audyty placówek dostawcy.podmiotu
zewnętrznego przeprowadzane z udziałem zasobów wewnętrznych lub
zewnętrznych;
 reaguje na ankiety UPM w stosownym czasie;
 rozumie, iż naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Kodeksu UPM
dla Dostawców i Podmiotów Zewnętrznych, bądź też niepodjęcie działań
naprawczych zostanie uznane przez firmę UPM za naruszenie umowy i daje jej prawo
do zakończenia relacji biznesowych z danym dostawcą lub podmiotem zewnętrznym;
 oferuje pracownikom metodę anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w
zachowaniu, proponowania ulepszeń lub wyrażania ogólnej opinii;
 niezwłocznie zgłasza UPM wszelkie podejrzenia lub przypadki naruszenia
postanowień niniejszego Kodeksu UPM dla Dostawców i Podmiotów Zewnętrznych.
Anonimowy raport można zgłosić:
za pośrednictwem strony
internetowej:

www.upm.com/reportmisconduct;

poczty e-mail:

reportmisconduct@upm.com;

listownie:

UPM-Kymmene Corporation
Head of Internal Audit/Complaint
P.O. Box 380
FI-00101 Helsinki
Finlandia

Raporty o nieprawidłowych działaniach będą skrupulatnie analizowane przez UPM z
zachowaniem pełnej poufności.

