Warszawa, dnia…………………………

Porozumienie w zakresie standardów etycznych obowiązujących w Grupie Polenergia.

Porozumienie zawarte pomiędzy:
………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………….
(zwanym dalej „Zamawiającym”), a
……….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
(zwanym dalej „Dostawcą”) i związane jest z wymaganiami dotyczącymi zasad etyki
obowiązujących w Grupie Polenergia i Łańcuchu dostaw.
Strony porozumienia zgadzają się stosować do w następującym zakresie:
1. Zważywszy na współpracę pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą strony potwierdzają,
że wspólnie będą promować zrównoważony rozwój – ochronę środowiska
oraz prowadzić swoje działania w sposób bezpieczny zarówno pod kątem BHP jak
i współpracy z Interesariuszami obiektu należącego do Grupy Polenergia. Dostawca
rozumie Politykę Środowiskowo-Społeczną Grupy Polenergia, która dostępna jest m.in.
na stronie internetowej www.polenergia.pl, dlatego Dostawca dostarczając wyroby i
usługi, prowadząc procesy produkcyjne lub usługowe będzie spełniać obowiązujące
wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska, BHP dbając o bezpieczeństwo
środowiska naturalnego oraz Pracowników i Interesariuszy Grupy,
2. Dostawca działając na rynku krajowym przestrzega prawa w zakresie ochrony
środowiska i podczas prowadzonych prac dba o środowisko naturalne. Dostawca
gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone w ramach realizacji usług materiały nie
zawierają zakazanych prawnie substancji niebezpiecznych dla środowiska oraz, że
Dostawca nie używa zakazanych prawnie substancji w swoim procesie produkcyjnym.
Dostawca gwarantuje Grupie Polenergia, że posiada pozwolenie lub/i zezwolenia z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami wymagane dla procesów
produkcyjnych realizowanych na zlecenie Zamawiającego oraz/lub prac realizowanych
na terenie Grupy Polenergia, wykonując swoją pracę jest zobowiązany stosować się do
wymogów z zakresu ochrony środowiska i BHP oraz zapoznać się z instrukcjami i
procedurami obiektu na terenie którego wykonuje zlecone prace. Jest również

odpowiedzialny za swoich wykonawców i produkty/usługi przez nich dostarczone na
warunkach tego porozumienia.
3. Grupa Polenergia zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytu etycznego
(obejmującego zakres środowiska, BHP i społecznej odpowiedzialności biznesu) w
zakresie działalności prowadzonej przez Dostawcę. Termin i zakres audytu będzie
każdorazowo uzgadniany z Dostawcą.
4. Dostawca oświadcza, że zapoznał się ze Standardami Postępowania dla Partnerów
(Dostawców i Podwykonawców). Dostawca zobowiązuje się także przestrzegać zawarte
w ww. dokumencie zapisy.
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